ТОЖ ЦЕ

СЕКСУАЛЬНЕ
РОЗБЕЩЕННЯ?

Тобі неприємно те, як на тебе дивляться або як тебе торкаються?
Тобі надіслали фотографії із зображенням оголеного тіла?
Ти підозрюєш, що тут є приховані мотиви?
Ти не знаєш, чи теж хочеш це робити?

Ведеться кримінальне провадження?

НЕ ТІЛЬКИ У ТЕБЕ Є
ПИТАННЯ.

ПРОЧИТАЙ ІСТОРІЇ ІНШИХ І
ДІЗНАЙСЯ ПРО СВОЇ
ПРАВА!

ДОБРЕ, ЩО ТИ

МЕНІ
РОЗПОВІЛА!

Що сталося, люба? Вчора ввечері ти прийшла додому засмучена.

один із батьків

Та нічого...
Просто досі ти завжди поверталася додому зі своїх побачень усміхнена.

Та кажу ж тобі, нічого!!!
Добре. Якщо захочеш поговорити, я тут.

Нічого особливого, ми посварилися...
О, люба, шкода. Що трапилось?

...він весь час казав, що я його не люблю...
Чого ж він міг так подумати?

Я гадки не маю... Або... Хіба що. Ти не будеш сваритися?

ПРО СЕКСУАЛЬНІСТЬ ГОВОРИТИ ВАЖКО. ОСОБЛИВО,
ЯКЩО ГОВОРЯЧИ ПРО ЦЕ, ТИ ВІДЧУВАЄШ СОРОМ,
ПРОВИНУ АБО СТРАХ.

Я постараюся :)

Отже, у нас ще не було... Тож... Він думає, що інші 15-річні дівчата не
вважають великою проблемою переспати з кимось. Але ж я не те щоб
роблю з цього велику проблему!! Але ми лише почали зустрічатися, і... я...
Тож... Ну, розумієш?
Я розумію. Ти ще не готова або не хочеш, щоб це сталося зараз.

Саме так!
Перед першим разом (як і кожного разу) найголовніше - бути впевненою,
що ти цього хочеш, і що твій партнер хоче того ж самого, що й ти.

Він каже, що якби я його дійсно любила,
я б не була проти сексу із ним.
Мила, любити когось - це не те саме, що бажання бути з кимось.
Це окремі почуття.

Я не розумію. Але ж він мені дійсно подобається...
Якщо ви не разом хочете, щоб це сталося, а він емоційно шантажує тебе
або тисне на тебе, це лише доводить, що його власні бажання для нього
важливіші, ніж твої почуття чи наміри.

Але я не хочу скривдити його. Я не хочу, щоб він кинув мене...

ТИ НЕ САМА! ЯКЩО ЩОСЬ ТОБІ БОЛИТЬ АБО ХОЧЕШ ПРО
ЩОСЬ ЗАПИТАТИ, ПОГОВОРИ ПРО ЦЕ З ДОРОСЛИМ,
ЯКОМУ МОЖЕШ ДОВІРЯТИ. МОЖЛИВО, З КИМОСЬ ІЗ
БАТЬКІВ, РОДИЧІВ, ВЧИТЕЛЕМ, ПСИХОЛОГОМ, БУДЬ-КИМ,
КОМУ, ЯК ТИ ВІДЧУВАЄШ, ТИ МОЖЕШ БЕЗПЕЧНО
ВІДКРИТИСЯ ТА КОГО МОЖЕШ ПОСЛУХАТИ.

ТВОЯ СПРОМОЖНІСТЬ ДАТИ ЗГОДУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
ТВОГО ВІКУ: ЛИШЕ КОЛИ СЯГНЕШ ВІКУ,
ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОГО
ЖИТТЯ, МОЖЕШ ДАТИ ЧИННУ ЗГОДУ НА ІНТИМНІ
СТОСУНКИ.

СЕКС - ЦЕ ЛИШЕ ТЕ, НА ЩО ТИ ДАЄШ ЗГОДУ. У
БУДЬ-ЯКОМУ ІНШОМУ ВИПАДКУ ЦЕ НАСИЛЬСТВО.
НАСИЛЬСТВОМ БУДЕ Й ТЕ, ЯКЩО ХТОСЬ ВИКОРИСТАЄ
ТЕБЕ, БО ТИ МАЄШ ФІЗИЧНІ ЧИ ПСИХІЧНІ
ОБМЕЖЕННЯ, СП’ЯНІЛА АБО НЕПРИТОМНА, А ОТЖЕ
НЕ МОЖЕШ РЕАЛЬНО ОЦІНИТИ СИТУАЦІЮ.

НІКОЛИ НЕ СОРОМСЯ ПРОСИТИ ПРО ДОПОМОГУ!

Звичайно, люба. Але тут нема твоєї провини, він має контролювати свої
бажання. Тому ти жодним чином не відповідальна за його почуття.

Але це означає, що він мене не любить?
Я не знаю, можливо, він думає, що любить тебе, але любов
ніколи не проявляють через насильство чи тиск.

Ох, мені так незручно...
Добре, що ти мені розповіла. І я справді пишаюся тобою, що ти змогла сказати “ні”!

ЯКЩО ТИ НЕ ЗНАЄШ ІЗ КИМ ПОГОВОРИТИ, ТИ МОЖЕШ
БЕЗКОШТОВНО ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ДО СЛУЖБИ ДОВІРИ ТА
ПОГОВОРИТИ З ТИМ, ХТО РОЗУМІЄ ТА МОЖЕ ДОПОМОГТИ
ТОБІ РОЗІБРАТИСЯ, ЩО РОБИТИ.
ТВОЯ СЛУЖБА ДОВІРИ ТУТ:
HTTPS://WWW.CHILDHELPLINEINTERNATIONAL.ORG/
CHILD-HELPLINES/CHILD-HELPLINE-NETWORK/
ЄВРОПЕЙСЬКА СЛУЖБА ДОВІРИ ДЛЯ ДІТЕЙ: 116-111

ТОЖ ЦЕ ВВАЖАЄТЬСЯ

СЕКСУАЛЬНИМ
РОЗБЕЩЕННЯМ?

Можливо, ви чули, що вчитель фізкультури пішов зі школи,
і я тут, щоб поговорити з вами про це.

Його справді вигнали зі школи?
Мені хтось сказав, що його вигнали зі школи, бо один із батьків
звинуватив його в сексуальному розбещенні дівчини.
Обов’язок школи - захищати вас від сексуального розбещення. Це означає, що
ніхто не може вас торкатися, якщо ви на це не згодні. Тим більше хтось, хто несе
за вас відповідальність.

Тож це вважається сексуальним розбещенням?

СЕКСУАЛЬНЕ РОЗБЕЩЕННЯ КАРАЄТЬСЯ ЗА ЗАКОНОМ.
НАВІТЬ ЯКЩО ЙОГО ВЧИНЯЄ ХТОСЬ ІЗ БАТЬКІВ,
ВЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР ЧИ ХТОСЬ, НА КОГО ТИ РІВНЯЄШСЯ
АБО ВІД КОГО ЗАЛЕЖИШ. НАВІТЬ, ЯКЩО ЦЕ РОБИТЬ
ІНША ДИТИНА ЧИ МОЛОДА ЛЮДИНА. ЩОДО ЦЬОГО
ВСТАНОВЛЕНІ ДУЖЕ СУВОРІ ПРАВИЛА ТА ПОКАРАННЯ.

ДОВІРЯЙ СВОЇМ ВІДЧУТТЯМ, НАВІТЬ ЯКЩО ТИ ПРОСТО
СТАВ СВІДКОМ НЕПРИСТОЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ЧИ ЧУВ
ПРО НЕЇ. РОЗКАЖИ КОМУСЬ, КОМУ ТИ ДОВІРЯЄШ,
ЩОБ ЗНАЙТИ ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ ТА ЗАХИСТИТИ
СЕБЕ Й СВОЇХ ДРУЗІВ.

Так, але також не добре, наприклад, казати або пропонувати вам щось,
що змушує вас почуватися некомфортно, принижено та збентежено.

Гаразд, але може, вона неправильно все зрозуміла?
Якщо відбувається щось непристойне, це треба розслідувати, незалежно
від того, хто є порушником. Саме тому важливо, щоб дорослі були щодо
цього в курсі.

Кажуть, що він також ображав якусь дівчину в роздягальні.
Але я думаю, він просто жартував...
Всі форми насильства заборонені. Якщо хтось вас висміює або просто
розповідає грубий, сексуальний анекдот, від якого стає ніяково, це теж
непристойно.

Я думаю, вона йому просто сподобалася, ось і все. Мій товариш
казав, що вони багато гуляли разом після тренувань.

ІНТИМНІ КОНТАКТИ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЕМ – ЦЕ
ЗАВЖДИ ЗЛОВЖИВАННЯ. ЯК І В ІНШИХ ВИПАДКАХ
СЕКСУАЛЬНОГО РОЗБЕЩЕННЯ, ЗА ЦЕ ЗАВЖДИ
ВІДПОВІДАЄ ДОРОСЛИЙ, УЧЕНЬ НЕ ВИНЕН.

ЯКЩО ХТОСЬ ЗМУШУЄ ТЕБЕ ЗАЙМАТИСЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ПРОТИ ТВОЄЇ ВОЛІ, ЦЯ
ОСОБА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИН. НІХТО НЕ МОЖЕ ЗМУСИТИ
ТЕБЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ, ОБІЙМАТИСЯ АБО ЦІЛУВАТИСЯ.
ТАКОЖ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, ЯКЩО ХТОСЬ ТЕБЕ
ПРИТИСКАЄ, ТОРКАЄТЬСЯ, ГЛАДИТЬ АБО ЗМУШУЄ ДО
ПЕРЕГЛЯДУ ПОРНОФІЛЬМА. КРІМ ТОГО, ЗАБОРОНЕНО Й
ПРОТИ ТВОЄЇ ВОЛІ ТОРКАТИСЯ ТВОЇХ СТАТЕВИХ
ОРГАНІВ, ЗМУШУВАТИ ТЕБЕ МАСТУРБУВАТИ ПЕРЕД
КИМОСЬ АБО ПРИМУШУВАТИ ТЕБЕ ЗАЙМАТИСЯ
СЕКСОМ.

Так, я також чула, що вони зустрічалися.
Навіть якщо стосунки між вчителем та учнем можуть здаватися любов’ю,
вони не в рівних умовах, і вчитель просто зловживає своїм авторитетом і
довірою учня, а це не нормально.

Але якщо вона погодилася?
Це не має значення. Вибір завжди має бути вільним і незалежним. Учень
насправді не може вільно дати згоду, тому що вчитель має над ним владу,
тому такі стосунки завжди заборонені.

Вона і сама винна, якщо дозволила цьому статися...
Сексуальне розбещення ніколи не є провиною дитини. Про більшість
таких випадків не дізнаються, оскільки дитина соромиться того, що
сталося, або звинувачує себе. Примус до сексу, застосування сили чи
погроз - це завжди злочин.

психолог

А ЯКЩО В НЬОГО

ПРИХОВАНІ
МОТИВИ?

Алло, я ніколи раніше вам не дзвонила, але мені потрібна порада,
бо у мене є подруга, і... я трохи хвилююся за неї.
Привіт! Я рада, що ти мені подзвонила.

Раніше вона казала, що збирається вступати до одного хорошого
ВУЗу, а зараз майже не буває в школі, в неї багато прогулів.
Щось сталося?

У неї з’явився новий друг, якийсь старший хлопець,
з яким вона досить багато зустрічається.
Можеш мені ще щось про це розповісти?

Вони познайомилися на вечірці, зазвичай нас не випускають із дитячого
будинку ввечері, але того вечора вона втекла. Відтоді вона з ним. Тепер
вона вже й не спілкується зі мною. Він приїжджає за нею своєю машиною,
весь час возить її до різних місць - у кіно, до міста й таке інше.
Я розумію, що для тебе це важко.

Так, бо ж вона дуже змінилася. Вже й не тусується з нами, а коли
все ж проводимо час разом, вона дивно поводиться, дратується
через будь-що, і думає, що їй все можна.
Ти можеш про це з нею поговорити?

ДЛЯ ДІТЕЙ ІСНУЄ БЕЗКОШТОВНА Й АНОНІМНА СЛУЖБА
ДОВІРИ. ЯКЩО ТОБІ ХОЧЕТЬСЯ ПОДІЛИТИСЯ СВОЇМИ
ДУМКАМИ ЧИ ТИ ПОЧУВАЄШСЯ САМОТНЬОЮ, НЕ ЗНАЄШ,
ДО КОГО ЗВЕРНУТИСЯ, ЗАТЕЛЕФОНУЙ ДО СЛУЖБИ
ДОВІРИ. ТЕБЕ ВИСЛУХАЮТЬ І ДАДУТЬ ПОРАДУ.
ЄВРОПЕЙСЬКА СЛУЖБА ДОВІРИ ДЛЯ ДІТЕЙ: 116-111.
ЗНАЙДІТЬ СВОЮ ЛІНІЮ НА
HTTPS://WWW.CHILDHELPLINEINTERNATIONAL.ORG/
CHILD-HELPLINES/CHILD-HELPLINE-NETWORK/

ЯКЩО В ТЕБЕ ПОГАНІ ПЕРЕДЧУТТЯ, АБО ТИ ВІДЧУВАЄШ,
ЩО ХТОСЬ ЗАДУМУЄ ЩОСЬ НЕДОБРЕ ЩОДО ТЕБЕ ЧИ
ТВОЇХ ДРУЗІВ, ПОГОВОРИ З ДОРОСЛИМ, ЯКОМУ
ДОВІРЯЄШ!

ЯКЩО ХТОСЬ ВИКОРИСТОВУЄ ДІТЕЙ З СЕКСУАЛЬНОЮ
МЕТОЮ В ОБМІН НА ПОДАРУНКИ, АЛКОГОЛЬ, СИГАРЕТИ,
ОБІЦЯНКИ ЧИ ГРОШІ, ЦЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ,
АБО НАВІТЬ ПРИМУСОМ ДО ПРОСТИТУЦІЇ. ТОЙ, ХТО
ПЕРЕКОНУЄ АБО ПРИМУШУЄ ДИТИНУ ДО ЦЬОГО, ВЧИНЯЄ
ЗЛОЧИН.
НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ЧИ ДИТИНА ДОСТАТНЬО ДОРОСЛА,
ЩОБ ПОГОДИТИСЯ НА СЕКС: ЯКЩО ДОРОСЛИЙ ЩОСЬ ДАЄ
ДИТИНІ В ОБМІН НА СЕКС, ЦЕ ЗАВЖДИ ЗЛОЧИН.

Останнім часом ми майже не бачимось. Вона іноді відповідає мені
тільки в чаті, дивно поводиться, навіть коли вона вдома - іноді радісно
мене обіймає, а іноді гримає дверима.
Добре, що ти вирішила зателефонувати. Твоя подруга зараз може бути в таких стосунках,
коли їй все видається чудовим, проте це може виявитися небезпечним.

Чому це може бути небезпечно?
Іноді трапляється, що дорослі вибудовують близькі довірливі стосунки з дітьми,
приділяють їм особливу увагу та дарують модні речі, але не тому, що вони їм
подобаються, а щоб змусити їх щось робити. Аби дитина відчула, що не може
відмовитися, навіть якщо вона опиниться в ситуації, яка їй не подобається.

Я не знаю того хлопця, але я збожеволію,
якщо він завдасть шкоди моїй подрузі...
Ти коли-небудь говорила про це комусь іншому, комусь з дорослих? Наприклад,
можливо, в школі помітили, що щось відбувається.

Вона мене зненавидить, якщо я про це говоритиму. Але і з нею
говорити абсолютно неможливо!
Це не її й не твоя провина, її потрібно захистити від того хлопця. Якщо ти шукатимеш для неї
допомоги, це не означає, що ти її зраджуєш. Це означає, що ти за неї заступаєшся.

Всі інші приїхали. Мені треба йти.

служба довіри

Привіт, маєш трохи часу?

ПОБАЧЕННЯ

Звісно. Як справи? Давно не бачились!

Ну, всяке відбувається... Є один хлопець, ми з ним давненько спілкуємось.
Круто! Ви познайомились в Інтернеті?

Так. Він написав мені, ми почали чатитися, і він просто чудовий. Він повністю розуміє
все, що я переживаю, його цькували так само, як мене. Але, ну, скажімо так, його
батьки набагато легше сприйняли те, що він гей.
Тож ви вже зустрічалися?

Ну, в тому й справа. Він не звідси, але приїжджає на ці вихідні й хоче зустрітися.
Ну, це справді супер! То що ти про нього знаєш?

ПРИЯТЕЛІ-ОДНОЛІТКИ - ЦЕ УЧНІ, ЯКІ
ПІДТРИМУЮТЬ СВОЇХ РОВЕСНИКІВ, КОЛИ У ТИХ
ВИНИКАЮТЬ ПИТАННЯ АБО ПРОБЛЕМИ. З НИМИ
МОЖНА РОЗМОВЛЯТИ НЕФОРМАЛЬНО, САМ НА
САМ, І ЯКЩО НЕОБХІДНО, ВОНИ ЗВ’ЯЖУТЬ ТЕБЕ З
ДОРОСЛИМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ.

ЯКЩО ДРУГ ЧИ ЗНАЙОМИЙ В ІНТЕРНЕТІ
ПРОПОНУЄ ТОБІ ЗУСТРІТИСЯ, ЩОБ ОТРИМАТИ
ТВОЇ СЕКСУАЛЬНО ВІДВЕРТІ ЗОБРАЖЕННЯ АБО
ЗАЙНЯТИСЯ З ТОБОЮ СЕКСОМ, ЦЯ ОСОБА
ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИН.

Він дуже уважний, завжди запитує, як мої справи, він уже все знає про моїх друзів.
До речі, у нього є водійські права, тож я думаю, що йому вже більше 18.
Ясно. А в нього в стрічці є фотографії?

Звісно, він подорожує, побував майже скрізь. Я перевіряв,
чи його профіль не фейковий, не турбуйся.
То що ти думаєш?

Не знаю. Здається, все нормально... Але ж він сам робить фото, тому зазвичай його на
знімках немає. Але в нього є фоловери в Інста та на Snapchat.
Що ж, бути обережним не завадить. Ви спілкувалися через камеру?

Ні, він хоче, щоб це було побачення наосліп.
Добре, але все ж слід подумати над цією ситуацією. Якщо ти вирішиш піти, бо вважаєш, що це безпечно,
принаймні скажи комусь, де ви зустрічаєтеся, бажано комусь з дорослих, щоб вони точно знали, де ти та з ким.

Так, звичайно. Але мої батьки б оскаженіли. Мій друг поїде до свого тата...
Може, мій двоюрідний брат, він крутий.
Здається, це хороша ідея, можливо, він навіть міг би бути десь поруч з вами. Де ви домовилися зустрітися?

Він забирає мене після заняття з плавання, а потім ми йдемо зробити кілька фоток.
У нього якийсь проект, і він каже, що я б для нього підійшов.
Я розумію, про що ти, але...

Що найгірше, що може статися?
Ну, ти ж знаєш, що за законом ти сам несеш відповідальність, коли вирішуєш, чи хочеш займатися сексом,
але це не означає, що він може з тобою робити щось, чого ти не хочеш. Ніяких фоток, ні!

Ясно...
КОЛИ ХТОСЬ ПОЧИНАЄ СТОСУНКИ З ДІТЬМИ ТА
ЗАВОЙОВУЄ ЇХНЮ ДОВІРУ, ЩОБ ЗАЙНЯТИСЯ СЕКСОМ АБО
ЛЕГШЕ ОТРИМАТИ СЕКСУАЛЬНИЙ КОНТАКТ, ЦЕ
НАЗИВАЄТЬСЯ «ГРУМІНГ». ЦЕ ОДНА З ФОРМ
СЕКСУАЛЬНОГО РОЗБЕЩЕННЯ. ЦЕ МОЖЕ СТАТИСЯ ЯК В
ІНТЕРНЕТІ, ТАК І В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ, КОЛИ ДОРОСЛИЙ
НАМАГАЄТЬСЯ СТВОРИТИ ІЛЮЗІЮ ДРУЖБИ АБО
ЗАКОХАНОСТІ В ДИТИНУ.

Так чи інакше, може б краще зустрітися десь, де більше людей? Щойно вийшов новий фільм.

Я лише хочу, щоб у нас вийшло...
Я думаю, варто трохи почекати. Якщо ти не почуватимешся з ним комфортно,
тобі буде значно, значно простіше піти в такому разі.

Так, це точно. Дякую! Я про це подумаю. Зможемо поговорити ще завтра?
Звісно.

приятель-одноліток

Нам треба серйозно поговорити.

У ЧАТІ НАШОЇ ГРУПИ
ПОШИРИЛИ

ДЕЯКІ
ФОТОГРАФІЇ

Привіт, як у вас справи?

Знаєте, в іншому класі є новий хлопець.
Так, я наче чула щось про нього, але я в нього не викладаю.

Деякі хлопці почали його цькувати, щоб перевірити, чи справді він такий
крутий, як про нього кажуть. Зрештою, тепер всі з нього сміються.
Це геть недобре. Заходьте, ми зможемо тут спокійно поговорити... Розкажіть мені, що сталося!

Спочатку це здавалося смішним, але тепер те, що відбувається, мені вкрай
неприємно. Кілька його однокласників створили фейковий профіль і почали
писати йому - який милий у нього пес, які хороші в нього фотки в Інста, та й
сам він такий гарний... усяке таке...
Цей профіль вели декілька людей?

Спочатку їх було троє, а потім не знаю.
Зрозуміло...

КОЛИ ТИ НАДСИЛАЄШ СЕКСУАЛЬНО ВІДВЕРТІ ФОТОГРАФІЇ,
ВІДЕО ПРО СЕБЕ АБО ЕРОТИЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ КОМУСЬ ЗІ
СВОГО МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ЧИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ, ЦЕ
НАЗИВАЄТЬСЯ «СЕКСТИНГ». ЯКЩО ТОБІ НЕМАЄ 18, ЦЕ МОЖЕ
ВВАЖАТИСЯ ПОРНОГРАФІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ!

НАСИЛЬСТВО В ІНТЕРНЕТІ МОЖЕ БУТИ
СЕКСУАЛЬНИМ АБО ПО-ІНШОМУ НЕПРИСТОЙНИМ
(НАПРИКЛАД, НА ТЕБЕ МОЖУТЬ ТИСНУТИ, ЩОБ ТИ
ЗРОБИВ ЩОСЬ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, НАВІТЬ
ЯКЩО ТИ ЦЬОГО НЕ ХОЧЕШ, НАДСИЛАТИ ТОБІ
ФОТОГРАФІЇ АБО ЕКСПЛУАТУВАТИ ТЕБЕ). ЦЕ
ВКЛЮЧАЄ Й ОТРИМАННЯ ТВОЇХ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
ПРОТИ ТВОЄЇ ВОЛІ, ШАНТАЖ, ВИКЛЮЧЕННЯ, ТРОЛІНГ,
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТЕБЕ СЛОВЕСНО ЧИ ФІЗИЧНО.

вчитель

Вони безперервно писали йому в чат: вранці, ввечері, і врешті ситуація
вийшла з-під контролю. Можете собі уявити.
Тож його зрадили...

Це ще не кінець історії. Бо все це розрослося, почали надходити певні
фото та повідомлення. Він точно не хотів би, щоб хтось їх побачив...
Навіть мій брат їх отримав у приватному повідомленні, й нам також їх
надіслали до групового чату класу. І як знати, хто ще їх отримав...
Я рада, що ви мені про це розповіли. Це не лише справді підло та небезпечно,
а й може призвести до кримінальних звинувачень.
ПОВІДОМЛЯЙ ТАКІ РЕЧІ, НЕ ІГНОРУЙ! ПРО
НЕЗАКОННИЙ КОНТЕНТ МОЖНА АНОНІМНО
ПОВІДОМИТИ НА ГАРЯЧІ ЛІНІЇ В ІНТЕРНЕТІ,
ЩО ЗМОЖУТЬ ЙОГО ВИДАЛИТИ З МЕРЕЖІ.
ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ЦЕНТРАЛІЗОВАНО
ВИМАГАТИ ВІД ВЛАСНИКА, ЩОБ ТОЙ СТЕР
ЗОБРАЖЕННЯ. ВИБЕРІТЬ СВОЮ КРАЇНУ ЗА
АДРЕСОЮ: WWW.INHOPE.ORG

Але ми не хочемо бути донощиками...
Звісно, це залишиться між нами. Дякую, що мені довіряєте. Я поговорю
з його вчителем, і ми зробимо все можливе, щоб вирішити проблему.

То що тепер? Нам варто зробити скріншоти?

КОЖЕН, ХТО ЗБЕРІГАЄ АБО ПОШИРЮЄ
СЕКСУАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ ДИТИНИ (ЦЯ
КАТЕГОРІЯ ВКЛЮЧАЄ Й ПІДЛІТКІВ У ВІЦІ ДО
18 РОКІВ) І ДОСЯГ ВІКУ НАСТАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, МОЖЕ БУТИ ПОКАРАНИЙ!

ІНФОРМУВАТИ ДОРОСЛИХ ВАЖЛИВО, ЩОБ
ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ. ЯКЩО ЦЕ РОБИТЬСЯ В
ІНТЕРЕСАХ ДІТЕЙ, ДЕЯКИМ ДОРОСЛИМ,
МОЖЛИВО, ТАКОЖ ДОВЕДЕТЬСЯ ПОВІДОМИТИ
ПРО ЦЕ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ (ЦЕ МОЖУТЬ
БУТИ ВЧИТЕЛІ, ЛІКАРІ АБО ФАХІВЦІ,
ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ТВІЙ ДОБРОБУТ).

Якщо зображення в загальному доступі, його слід якнайшвидше видалити або
про нього слід повідомити, не треба далі ним ділитися. Ви знаєте, як це зробити?

Здається, так.
Я можу вам показати, як це зробити, та й інші можуть вам із цим допомогти. Але
якщо ви чітко зазначите у своїх чат-групах, що ви з цим не згодні, це також може
допомогти в такій ситуації.

ЯКЩО ТИ ОТРИМАВ ПОДІБНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЧИ
ВІДЕО ВІД ДРУГА, ТИ НЕ ЗРОБИВ НІЧОГО
ПОГАНОГО, АЛЕ ЯКЩО ТИ ЗБЕРЕЖЕШ ЙОГО НА
ТЕЛЕФОНІ, ТЕБЕ ТАКОЖ МОЖУТЬ ПОКАРАТИ.
ТИ МАЄШ НЕГАЙНО ЦЕ ВИДАЛИТИ Й НЕ
ДІЛИТИСЯ ЦИМ НІ З КИМ ІНШИМ.

Треба б нам також поговорити з тим хлопцем, але я не хотів би, щоб він
зробив якусь дурницю... Або розгнівався на нас.
На жаль, ми не можемо захистити його від болю, але можемо допомогти та
підтримати його, щоб йому було легше це подолати. Поміркуймо разом, як би
найкраще вирішити цю проблему!

ПІДТРИМУЙ ТИХ, КОГО КРИВДЯТЬ, ЩОБ ВОНИ
МОГЛИ ЯКНАЙШВИДШЕ ВІДНОВИТИСЬ!

ТО ЦЕ ЗЛОЧИН?

привіт, маю запитання

З ПОГЛЯДУ ЗАКОНУ ЗОБРАЖЕННЯ
ДИТИНИ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 18 РОКІВ, У
СЕКСУАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ АБО
ЗОБРАЖЕННЯ З СЕКСУАЛЬНИМ
ПІДТЕКСТОМ ЧИ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО
ПОКАЗУЮТЬ ГЕНІТАЛІЇ, ВВАЖАЮТЬСЯ
МАТЕРІАЛОМ, ЩО ЗОБРАЖУЄ
СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД
ДИТИНОЮ.

КОЖЕН, ХТО СТВОРЮЄ, ЗБЕРІГАЄ,
РОБИТЬ ДОСТУПНИМИ, ПОШИРЮЄ
ТАКОГО РОДУ ЗОБРАЖЕННЯ ЧИ ВІДЕО
АБО СВІДОМО ВІДВІДУЄ САЙТИ, ЩОБ
ЇХ ПЕРЕГЛЯДАТИ, МОЖЕ БУТИ ЗА ЦЕ
ПОКАРАНИЙ. ЗАКОН ЗАХИЩАЄ ДІТЕЙ
ДО 18 РОКІВ ВІД СТВОРЕННЯ АБО
ПУБЛІКАЦІЇ СЕКСУАЛЬНИХ
ФОТОГРАФІЙ ТА ВІДЕОЗАПИСІВ.

ВІК НАСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РІЗНИЙ В РІЗНИХ
КРАЇНАХ, ПРИТЯГНУТИ ДО
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
МОЖНА, НАВІТЬ ЯКЩО ТОБІ ЩЕ НЕ
ВИПОВНИЛОСЯ 18 РОКІВ. МІНІМАЛЬНИЙ
ВІК НАСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЧАСТО СТАНОВИТЬ
14 РОКІВ (ЯК В УГОРЩИНІ, НІМЕЧЧИНІ
ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ), АЛЕ В
ІНШИХ ДЕРЖАВАХ МОЖЕ БУТИ ІНШИМ:
13 РОКІВ У ФРАНЦІЇ ТА ГРЕЦІЇ, 12 - У
БЕЛЬГІЇ, НІДЕРЛАНДАХ І ТУРЕЧЧИНІ, 10
- У БРИТАНІЇ ТА ШВЕЙЦАРІЇ.

У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ДІТЯМ
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ РОБИТИ АБО ЗБЕРІГАТИ
СЕЛФІ З ЗОБРАЖЕННЯМ ВЛАСНОГО
ТІЛА ЗА УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ НИМИ
ВІКУ, КОЛИ ВОНИ МОЖУТЬ ДАТИ ЗГОДУ
НА СТАТЕВИЙ АКТ.

Привіт! Чим я можу допомогти?

моя подруга щойно кинула свого хлопця, й тепер він її шантажує,
каже, що розмістить її фотки на певних сайтах
мені просто цікаво, що станеться, якщо він це зробить,
і що можна з цим зробити

чат

Скільки років твоїй подрузі?
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КОЖНОГО РАЗУ, КОЛИ
ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНАМ СТАЄ
ВІДОМО ПРО МОЖЛИВЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВОНИ МАЮТЬ
ЙОГО РОЗСЛІДУВАТИ. ПОЛІЦІЯ ЙОГО
РОЗСЛІДУЄ, НАВІТЬ ЯКЩО ОСОБА, ЯКА
РОЗМІЩУЄ ФОТОГРАФІЇ, ПЕРЕБУВАЄ В
ІНШІЙ КРАЇНІ. ПРО СКАРГУ
ПОВІДОМЛЯЮТЬСЯ ТАКОЖ І СЛУЖБИ
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ.
ЯКЩО ТИ НАМАГАЄШСЯ ПРО ЩОСЬ
ПОВІДОМИТИ, А ПОЛІЦІЯ НЕ
СПРИЙМАЄ ТЕБЕ СЕРЙОЗНО,
ЗАТЕЛЕФОНУЙ ДО СЛУЖБИ ДОВІРИ
ДЛЯ ДІТЕЙ. ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО
ЗОБРАЖЕННЯ, ВИБЕРИ СВОЮ КРАЇНУ
ЗА АДРЕСОЮ: WWW.INHOPE.ORG

Так... Допоможеш мені трохи, розказавши, про які саме фото йдеться?

ТВОЄ ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ТА
ОСОБИСТІ ДАНІ ПОВИННІ БУТИ
ЗАХИЩЕНІ.

там на фото вона оголена або майже оголена, і ще є
дуже сексуальні фото
Чудово, що ти написала про це, тому що закони щодо поширення фото оголених
або напівоголених осіб молодше 18 років досить суворі.

Кожен, хто публікує, поширює або передає такі зображення чи відео іншим особам,
може бути притягнутий до відповідальності.
Колишній хлопець твоєї подруги може бути покараний за створення, поширення або
публікацію цих фотографій, навіть якщо йому теж ще не виповнилося 18 років.

навіть якщо вона погодилася, щоб її хлопець зробив ці її фотки?
або якщо вона сама йому їх надіслала?
Навіть якщо вона надіслала ці фото, або вони були зроблені з її згоди.

тож не має значення, кому ті фотки належать
Так, тому що зйомка та зберігання цих зображень карається законом.

тож це карається, навіть якщо він просто зберігає їх на своєму телефоні?
Так. Насправді, проти кожного, хто отримав таке зображення, може бути порушено
справу, якщо замість того, щоб його видалити, його бережуть або поділяться ним.

навіть якщо це зображення її самої??
Зазвичай тільки якщо на картинці хтось інший.

Тож якщо ця вся історія вийде назовні, у моєї подруги не буде проблем?
У неї не буде проблем, а її колишній хлопець і будь-хто інший можуть бути покарані,
якщо розмістять ці фотографії.

як можна про це повідомити? Батькам обов’язково про це знати?
Діти також можуть про це повідомити – разом з батьками або без них.

поліція побачить фотографії?
Коли розпочинається провадження, слідчі повинні ідентифікувати потерпілих,
тому зазвичай вони дивляться такі матеріали. Зображення зберігають як
доказ, але коло людей, які можуть побачити ці докази, обмежене.

а що, як її колишнього хлопця заарештують?
Органи влади зважають на тяжкість та обставини злочину. Вони завжди
прагнуть, щоб наслідки були ефективними, пропорційними та перешкоджали
повторним порушенням. Що б не вирішили органи влади, це відповідальність
хлопця, а не провина твоєї подруги.

що з ним може статися?
Ув’язнення, штраф, але йому також можуть щось заборонити або
наказати пройти освітню програму.

тож як вона може його змусити видалити фотки?
Змусити його видалити фото можуть органи влади, але якщо вона з ним
поговорить, вона також може допомогти йому зрозуміти наслідки того,
що він робить.

добре, зрозуміло, дякую, бувайте!!
Якщо в тебе будуть додаткові запитання,
звертайся до мене знову, не вагайся! Бувай.

(...) Тепер, коли ми познайомилися, дозвольте мені трохи розповісти про те, чого слід
очікувати під час провадження. Я спробую пояснити зрозуміло, але якщо щось буде не
зрозуміло, будь ласка, не вагайтеся й запитуйте!

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ

КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ

(дитина) Гаразд.
(один із батьків) Дякуємо.
Ваш захист під час розслідування та переслідування вкрай важливий. Завжди повинні
дотримуватися ваші права та інтереси.

ТИ ОТРИМАЄШ ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА
ДОПОМОЖЕ ТОБІ ЗРОЗУМІТИ СВОЇ ПРАВА І
ЯКУ ДОПОМОГУ ТИ МОЖЕШ ОТРИМАТИ.
ВАЖЛИВО ЗРОЗУМІТИ САМ ПРОЦЕС, СВОЮ
РОЛЬ, А ТАКОЖ ЕТАПИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА
ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТВОЄЮ СПРАВОЮ.

(б) До чого ми маємо бути готові?
Мета розслідування - з’ясувати, що сталося. Збираються свідчення чи докази, які розгляне суд. Вас запросять
на слухання. Те, що ви там говоритимете (ваші показання), може бути використане як свідчення чи доказ у
суді, якщо ви його не відкличете.

(д) Я маю все розповісти?
Ти допоможеш слідству, якщо говоритимеш чесно. Це також твій обов’язок. Якщо це буде абсолютно
необхідно, суддя чи інший представник влади може поставити детальніші запитання.

ТИ МАЄШ ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ
РОЗГЛЯД. ОРГАНИ ВЛАДИ МАЮТЬ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ, ЩОБ ПІД ЧАС СУДОВОГО
РОЗГЛЯДУ ТОБІ НЕ ЗАВДАЛИ ШКОДИ, ТА
НАДАТИ ВСЮ НЕОБХІДНУ ДОПОМОГУ. ПРОЦЕС
НЕ МАЄ ЗАТЯГУВАТИСЯ, АЛЕ, НА ЖАЛЬ, ІНКОЛИ
НА ЦЕ МОЖУТЬ ПІТИ МІСЯЦІ ЧИ РОКИ.

(б) Наскільки необхідно, щоб мій син давав показання?
ІНОДІ СЛУХАННЯ ПРОВОДИТЬ ПСИХОЛОГ. В ДЕЯКИХ
ДЕРЖАВАХ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ, ЩОБ У ВИПАДКУ
ЗЛОЧИНІВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ІНТЕРВ’Ю
ЗАВЖДИ ПРОВОДИЛА ОСОБА ТІЄЇ Ж СТАТІ.
ЯКЩО ТИ НЕ ВОЛОДІЄШ ПЕВНОЮ МОВОЮ, З ТОБОЮ
ЗАВЖДИ ПОВИНЕН БУТИ ПЕРЕКЛАДАЧ. СКАЖИ СВОЄМУ
АДВОКАТУ ЧИ ПРЕДСТАВНИКУ ОРГАНУ ВЛАДИ, Й ВОНИ
ПОВИННІ ЦЕ ОРГАНІЗУВАТИ.

Вашому синові, можливо, доведеться давати показання, якщо поліція не зможе отримати докази іншим
способом, або ж якщо Петро сам схоче давати показання, то його вислухають.

(б) Куди нам іти?
Ви отримаєте лист (повістку), в якому буде вказана назва й адреса установи. У деяких випадках
може бути не потрібно йти на слухання особисто, можна буде здійснити відеодзвінок через інтернет.

б) Йому нелегко про це говорити. Достатньо буде розповісти лише один раз?
Поліція має уникати повторних інтерв’ю, щоб йому не довелося це повторювати. Тому інтерв’ю можуть
зняти на відео, щоб його можна було використати як доказ у суді. Але все ж, можливо, йому доведеться
про це говорити декілька разів.

ТВОЯ ТОЧКА ЗОРУ ВАЖЛИВА, ЇЇ ЗАВЖДИ
ПОВИННІ ВИСЛУХАТИ ТА ВРАХУВАТИ. ЗА
БАЖАННЯ ТИ МОЖЕШ ВИСЛОВИТИ СВОЮ
ТОЧКУ ЗОРУ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКА НАПРИКЛАД, ЧЕРЕЗ ТВОЇХ БАТЬКІВ ЧИ
АДВОКАТА.

ЗА МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю З ДІТЬМИ
ПРОХОДЯТЬ У ПРИЄМНИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЩО
РОЗРОБЛЕНІ Й ПРИСТОСОВАНІ ДЛЯ ЦИХ ЦІЛЕЙ.
ЗАПИТАЙТЕ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЧИ СВОГО
АДВОКАТА, ЧИ МОЖНА ЦЕ ОРГАНІЗУВАТИ У
ВАШОМУ ВИПАДКУ.

(д) Мама може прийти зі мною?
Так. Поки тобі не виповнилося 18 років, повинні бути присутніми батьки чи законний представник.
Іноді ти можеш обирати, хто з дорослих тебе супроводжуватиме.

адвокат

(д) Хто ще там буде?
Поліцейський, який ставитиме запитання, але ви також можете попросити,
щоб був присутній психолог. Я також можу бути присутнім як ваш адвокат.
ТВОЯ БЕЗПЕКА - ЗАВЖДИ НАЙВАЖЛИВІША. ОРГАНИ
ВЛАДИ ПОВИННІ ЗАХИСТИТИ ТЕБЕ ВІД ЗАЛЯКУВАННЯ,
ПОМСТИ ТА СИТУАЦІЙ, ВІД ЯКИХ ТИ ЗНОВУ
ПОТЕРПАТИМЕШ. ЯКЩО ТИ ПОЧУВАЄШСЯ НЕЗРУЧНО ЧИ
ТОБІ СТРАШНО, ПОГОВОРИ З ДОРОСЛИМИ, ЯКІ
ДОПОМАГАЮТЬ ТОБІ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ.

ТВОЄ ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ПОТРІБНО ЗАХИЩАТИ. НАВІТЬ
ЯКЩО ПРО ТЕ, ЩО СТАЛОСЯ, ГОВОРИТИМУТЬ НА
ТЕЛЕБАЧЕННІ ЧИ РАДІО, ТВОЄ ІМ’Я Й ОБЛИЧЧЯ МАЮТЬ
БУТИ ПРИХОВАНІ ВІД ГРОМАДСЬКОСТІ, НЕ МОЖНА
НАВОДИТИ ЖОДНИХ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИЗВЕСТИ
ДО ТОГО, ЩО ТЕБЕ ВПІЗНАЮТЬ.

(д) Там буде та людина, яка все це почала?
Треба подбати про те, щоб ти не зустрівся з тим, хто завдав тобі шкоди. Це завжди роблять,
якщо лише така зустріч не буде в твоїх інтересах, і якщо це не обговорили з тобою заздалегідь.

(б) Наскільки мені відомо, хтось із місцевої газети вже розпитував про цей інцидент...
У справі про сексуальний злочин преса не може брати участь у судовому процесі. На вимогу процес також
завжди може бути закритим для громадськості. Слухання завжди закриті. Преса не може оприлюднити
нічого, що дозволило б вас ідентифікувати.

(б) Чи ми можемо звернутися до когось по допомогу?
Якщо ви бажаєте, Петро може поговорити зі спеціалістами, які допоможуть йому впоратися з тягарем як
цього провадження, так і самого злочину. Звичайно, вам також може бути надана правова допомога, і ви
можете звертатися по допомогу до сторонніх груп, фондів та асоціацій.

ЯКЩО ТВОЇ БАТЬКИ ЧИ ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК
ТАКОЖ ЗАВДАВАЛИ ТОБІ ШКОДИ АБО ЖОРСТОКО
З ТОБОЮ ПОВОДИЛИСЯ, І ЦЕ СТАВИТЬ ПІД
ЗАГРОЗУ ТВОЇ ІНТЕРЕСИ, БУДЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК («ОПІКУН ЗА
ПРИЗНАЧЕННЯМ СУДУ»), ЯКИЙ ТОБІ
ДОПОМАГАТИМЕ ТА ЗАХИЩАТИМЕ ТВОЇ ПРАВА,
ТОЖ ТОБІ В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ
ПОКЛАДАТИСЯ НА ТОГО, ХТО ТЕБЕ ОБРАЖАВ.

ЗАХИЩАТИ ТЕБЕ
- ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ

Нікому не дозволено завдавати тобі шкоди чи піддавати тебе експлуатації. Твоє тіло - твоя
власність. Ніхто не може робити з твоїм тілом нічого проти твоєї волі. Крім того, ніхто не
може грати на твоїх почуттях, щоб тиснути на тебе.
Держава пообіцяла робити все можливе, щоб тебе захищати.

Де і коли держава це пообіцяла?
Країни Ради Європи 2007 року на острові Ланцароте (Іспанія) підписали
міжнародну конвенцію. Вона називається Ланцаротською конвенцією.

Які країни беруть в ній участь?
Майже всі країни європейського континенту підтримали
Ланцаротську конвенцію, щоб захищати твої права.

Про що ця Конвенція?
Вона забороняє сексуальну експлуатацію та розбещення дітей. Будь-хто, хто завдає шкоди
дитині, чинить злочин. Мета конвенції - не допустити цього, захистити тих, кого скривдили, і
притягнути до відповідальності осіб, які завдали їм шкоди.

Як держава може це зробити?
Обов’язок держави – розповісти вам про ваші права, щоб ви могли розпізнати спроби розбещення, дізнатися
про сексуальну освіту та сексуальність і знали, до кого можна звернутися. Держава повинна вживати
заходів для того, щоб спеціалісти, які працюють із дітьми, були добре підготовлені та працювали заради
ваших інтересів. Держава також повинна розслідувати такі злочини та переслідувати злочинців і з цією
метою співпрацювати з іншими державами.

Чи хтось перевіряє, що держава справді виконує свої обіцянки?
Це контролює комітет з питань Ланцаротської конвенції. Він ставить державам питання, на які
ті повинні відповісти. Він також бере до уваги погляди громадянського суспільства та дітей.

Що таке Рада Європи?
Рада Європи складається з 47 держав-членів з усього європейського континенту.
З 1949 року вона працює задля сприяння демократії та захисту прав людини.

Ланцаротська конвенція

Думки, що висловлюються в цій роботі, є
відповідальністю автора(ів) і не обов’язково
відображають офіційну позицію Ради Європи.
Всі права захищені. Забороняється перекладати,
відтворювати чи передавати будь-яку частину цієї
публікації в будь-якій формі чи в будь-який спосіб
електронним (CD-Rom, Інтернет тощо) або механічним
шляхом, включаючи фотокопіювання, запис чи будьяку систему зберігання або пошуку інформації без
попереднього письмового дозволу Директорату з
питань комунікації (F-67075 Strasbourg Cedex or
publishing@coe.int).
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Рада Європи вдячна за фінансову підтримку,
яку надав цій програмі Фонд із подолання
насильства над дітьми (Fund to End Violence
Against Children).

Ця брошура була підготовлена в партнерстві з дітьми

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ТУТ:

за сприяння Фонду прав дитини в Хінталовоні. Діти

www.coe.int/children

зробили цінний внесок у рішення щодо того, що та як
слід тобі пояснити.

НАДІШЛІТЬ НАМ СВОЮ ДУМКУ НА АДРЕСУ:

lanzarote.committee@coe.int

UKR

Рада Європи є провідною організацією із захисту прав людини
на континенті. Вона нараховує 47 держав-членів, включно з
усіма державами-членами Європейського союзу. Усі державичлени Ради Європи приєднались до Європейської конвенцієї з
прав людини – договору, спрямованому на захист прав
людини, демократії та верховенства права. Європейський суд з
прав людини здійснює нагляд за виконанням Конвенції у
державах-членах.

