
Додатково

Щорічна міжнародна акція «16 днів проти насильства» (25 листопада –
10  грудня)  ініційована  Першим всесвітнім  інститутом  жіночого
лідерства  1991  року.  Власне  тоді  визначився  зв’язок   між насильством
стосовно  жінок  та  правами  людей.  Дати  початку  та  завершення  акції
вибрані  не  випадково.  Вони  створюють  символічний  ланцюжок,
поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту
прав  людини,  підкреслюючи,  що  будь-які  прояви  насильства  над
людиною,  незалежно  від  її  статі,  є  порушенням  прав  людини:  25
листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 10
грудня – Міжнародний день прав людини.
 Україна приєдналася до міжнародної  акції «16 днів проти насильства»
2001  року.  Через рік  заходи  та  ініціативи  акції,  проголошеної  другим
Всеукраїнським конгресом жінок, пройшли вже у 20 регіонах України,
об’єднали  75  всеукраїнських громадських організацій  та  широке  коло
представників  державних  структур.  Подібна  активність свідчить  про
актуальність проблеми подолання насильства в нашій державі, пошук в
громадах,  соціальних  та  владних структурах оптимального механізму
реагування як на спільні соціальні проблеми, так і на конкретну людську
біду.
11  січня  2019  року  набули  чинності  зміни  до  законодавства  щодо
домашнього та сексуального насильства. Згідно з Законом України «Про
внесення  змін  до  деяких  законів  України  у  зв’язку  з  ратифікацією
Конвенції  Ради  Європи  про  запобігання  насильству  стосовно  жінок  і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 6 грудня 2017
року  №2227-VІІІ  до Кримінального  та  Кримінального  процесуального
кодексів України внесені зміни, які відповідно до розділу ІІ цього Закону,
набрали чинності  11 січня 2019 року (крім підпункту 3 пункту 1 розділу
I  цього  Закону  (щодо  статті  67  КК),  який  набрав  чинності  з  дня,
наступного за днем опублікування цього Закону (тобто 12 січня 2018 р)).
Ухвалені  зміни,  серед  іншого,  стосуються  криміналізації:  домашнього
насильства (ст. 126-1 КК України), примушування до шлюбу (ст. 151-2
КК  України),  а  також  кримінальної  відповідальності  за  невиконання
обмежувальних заходів або обмежувальних приписів та непроходження
програми для кривдників (ст. 390-1 КК України).
Основні завдання акції «16 днів проти насильства»:
- привернути  увагу  громадськості  до  актуальних  для  українського
суспільства  проблем  подолання  насильства  в  сім’ї,  протидії  торгівлі



людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та
забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;
- активізувати  партнерський рух громадських організацій та державних
органів щодо попередження насильства та захисту прав жінок в Україні;
- сприяти  утвердженню  ненасильницької  ідеології  в  територіальних
громадах та в українському суспільстві в цілому;
 - проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності
населення України з питань попередження насильства в сім'ї, жорсткого
поводження  з  дітьми,  формування  свідомості  всіх  верств  населення
щодо нетерпимого ставлення до насильства. 

Одеська  національна  наукова  бібліотека, використовуючи  широкий
спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів,  у своїй
роботі  значну  увагу  приділяє  заходам,  спрямованим  на  поліпшення
якості  життя,  які  є  складовою  затверджених  Резолюцією  Генеральної
Асамблеї ООН Цілей сталого розвитку (ЦСР) на період від 2015 до 2030
року, а також Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року». 
Бібліотека має значний досвід у реалізації  цих Цілей. Щоб підвищити
інтерес та обізнаність до Цілей сталого розвитку (ЦСР) в цілому і до Цілі
№5  «Гендерна  рівність»  зокрема,  у  жовтні  2019  року  у  бібліотеці
започатковано культурно – просвітницький проект «Гендерні студії». 
«Гендерні  Студії»  –  культурно-просвітницький  проект,  ініційований
Одеською обласною  Радою  миру  за  підтримки  Одеської  національної
наукової  бібліотеки,  метою  якого  є  участь  у  реалізації  виконання
Україною міжнародних зобов’язань по забезпеченню гендерної рівності
шляхом поширення об’єктивної інформації про ідеї гендерної рівності в
суспільстві,  подолання  стереотипів  та  протидію  фейкам,  формування
гендерної свідомості та культури громадян. 


