UKRAINISCH
Зупиніть насильство!
Домашнє насильство та сталкінг у кантоні Ааргау

Випадки домашнього насильства трапляються частіше, ніж думає більшість людей.
Домашнє насильство — це випадки насильства між людьми, які перебувають або були
у стосунках, наприклад, у шлюбі, у романтичних стосунках, між членами родини або
між родичами. Це стосується випадків психологічного, вербального, фізичного та
сексуального насильства або сталкінгу. Сталкінг — це коли одна особа навмисно і часто
турбує, вистежує або переслідує іншу особу.
Домашнє насильство і сталкінг у Швейцарії заборонені та караються законом. Спроби
виправдатися, мотивуючи насильство дією заради «честі», приниженням, під дією
алкоголю, через стрес або провокації є неприйнятними.
У поліції є декілька способів захисту жертв насилля. Наприклад, поліція може обмежити
перебування в домі особи, яка вчиняє насильство або погрожує ним, та заборонити їй
повертатися туди протягом 20 днів. Поліція також може заборонити контакти з особою,
постраждалою від насильства, та спроби наближення до неї. Окрім поліції окружний
суд (Bezirksgericht) також має право призначати засоби для забезпечення захисту.
Кожна людина має право на життя без насильства. Якщо ви страждаєте від домашнього
насильства і вам важко говорити про це або звернутися за допомогою, у будь-якому
разі треба діяти: для вирішення небезпечних ситуацій зателефонуйте у поліцію за
екстреним номером 117, подайте заяву у відділення поліції у вашому кантоні
(Kantonspolizei) або зверніться у консультаційний центр для жертв домашнього
насильства у кантоні Ааргау (Opferberatung Aargau). Якщо ви не почуваєтеся вдома у
безпеці, ви з вашими дітьми можете знайти прихисток у притулку для жінок
(Frauenhaus) або у притулку для чоловіків або батьків (ZwüscheHalt).
Ви боїтеся втратити контроль і іноді не знаєте, як впоратися з гнівом? Насильство — це
не рішення! Поговоріть про це з людиною, якій ви довіряєте, та отримайте допомогу,
наприклад, в координаційному центрі проти насильства (Anlaufstelle gegen häusliche
Gewalt).
Про що часто забувають: досвід домашнього насильства дуже важко пережити дітям, і
вони страждають від цього. Навіть ті форми насильства, що здаються невинними,
можуть мати тяжкі наслідки для розвитку дітей. Діти теж мають право на життя без
насильства.
Адреси організацій, що займаються проблемами домашнього насильства, можна
знайти на сторінці www.ag.ch/häuslichegewalt.

