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I. ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ 
ЗА ДОМАШНОТО И ОСНОВАНО 

НА ПОЛА НАСИЛИЕ
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КАКВО Е ДОМАШНО И ОСНОВАНО 
НА ПОЛА НАСИЛИЕ?

Домашното и основано на пола насилие са доста сериозни проблеми; всяка трета жена се е 
сблъсквала с тях през живота си. Главните жертви в по-голяма част от случаите са жени, следва-
ни от деца. Последствията водят до проблеми с психическото и физическото здраве на жертви-
те, които засягат не само личния им, но и професионален живот.

Домашното насилие включва “всички актове на физическо, сексуално, психологическо или 
икономическо насилие, което се среща в семейство или връзка на настоящи или бивши 
партньори, без значение дали насилникът живее заедно с жертвата. ” [1]

Домашното насилие може да се разглежда и като насилие от страна на интимния 
партньор. 

Домашното насилие се среща във всички общества и култури.

Основано на пола насилие е „насилие, насочено срещу човек , породено от неговия пол 
(включително идентифициране/изразяване), и което засяга хората на определения пол не-
пропорционално. Жени и момичета, във всички възрастови групи, са най-засегнати от този тип 
насилие. То може да бъде проявено физически, сексуално и/или психологически.” [1] 

Въпроси за проверка 

Колко често се среща домашното насилие в ЕС според Вас? 
a.  Много често – случва се на всяка трета жена. 
б.  Често – случва се на всяка десета жена. 
в.  Рядко– случва се на всяка двадесета жена.
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НАСИЛИЕ СРЕЩУ ЖЕНИ

Историята на Полона

В световен мащаб, милиони жени и деца преживя-
ват различни форми на насилие. Това е историята на 
Полона.1

„Аз живях с моя партньор 18 години. Имахме две деца. 
В началото бяхме много влюбени и щастливи заед-
но. Той се държеше страхотно с мен и ми обръщаше 
внимание. Загриженоста му към мен ме караше да го 
харесвам. За жалост, постепенно нещата започна-
ха да се променят. Той се превърна в напълно разли-
чен човек – студен, контролиращ, насилващ.

Спомням си как ме унижаваше и обиждаше, затва-
ряше ме у нас и наблюдаваше всяко мое движение. 
Наричаше ме курва. Казваше, че не съм жена и спо-
собна да се грижа за нашите деца. Той беше безумно 

ревнив. Имах чувство, че всичко, което правех, беше грешно. Той започна и физически да ме 
насилва. В началото ме удряше един път на всеки 2 месеца, но в последствие насилието 
ескалира и преди да го напусна, той ме биеше всяка седмица. В последните 8 месеца от на-
шия съвместен живот, насилието му ставаше все по-ужасно.

В началото на нашата връзка, той хвърляше предмети навсякъде в дома ни. След това 
постепено започна да дърпа косата ми. Той ме удряше и риташе. Един път ме хвана за коса-
та след като ме беше ударил и ме влачи от кухнята до банята, където  ме заключи, за да 
не могат децата да виждат и чуват какво се случва. Дъщеря ми тогава беше на 7 години, а 
синът ми на 1. И двамата бяха изключително разстроени от тази случка.

Той никога не крещеше, докато ме биеше, за да не може някой да чуе и разбере какво всъщ-
ност се случва. Често ме душеше и хвърляше към стената или пода. В последните години след 
всеки побой да ме изхвърляше от къщата и оставяше навън, заключвайки вратата. Дъщеря 
ми често присъстваше на тези отвратителни сцени на насилие. Той дори не й позволяваше да 
отвори вратата и да ме пусне обратно в дома ни. Неговите удари бяха нанесни по такъв 
начин върху мен, че последствията не се забелязваха от хората. Имах синини по цялото 
тяло под дрехите – крака, ръце, торс. Аз криех синините и само най-близките ми знаеха 
какво точно се случва.

Аз бях единствения човек, печелещ пари в нашето семейство. Той беше безработен в продъл-
жение на дълъг период от време. Моите разходи постоянно бяха контролирани. Искаше 
пари от мен за неговите лични нужди. Дори когато имаше работа, никога не даваше пари 
за своето семействи, дори и за децата. Аз трябваше да се грижа за всичко с моята заплата, 
докато той не даваше и стотинка.

Дъщеря ни често беше свидетел на неговото насилие върху мен, за разлика от сина ни.  
Преди да започне да ме бие, често казваше на дъщеря ми да заведе брат си в тяхната стая. 
1 Всички истории, представени в наръчника, се основават на действителни преживявания на възрастни и деца. Личната 
информация е променена, за да се защити тяхната безопасност.
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Дори да не виждаше побоя, синът ми чуваше всичко и постоянно плачеше. След като го оста-
вяше в стаята, дъщеря ми идваше обратно и се опитваше да ми помогне. В първите години 
на връзката ни, това помагаше, но след това той продължаваше да ме бие дори след 
нейната намеса.

Аз не бях способна да говоря на тази тема с никого. Страхувах се, че той ще разбере и 
нещата могат да се влошат. Не исках също децата ми да се срамуват пред останалите от 
това, което се случваше в нашето семейство. Заради неговата забрана, не поддържах 
връзка с моите приятели. Имахме само общи приятели.

Нашите съседи „никога” не  виждаха или чуваха нищо. Те никога не питаха какво става с нас.”

Въпроси за проверка 

Смятате ли, че Полона е била жертва на домашно насилие? 
Смятате ли, че това е случай на насилие срещу жени? 
Смятате ли, че това е случай на основано на пола насилие? 
Смятате ли, че децата на Полона са били жертви на домашно насилие?

Насилие срещу жени е: „...нарушение на правата на човека и като форма на дискриминация 
по отношение на жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, което 
води или вероятно ще доведе до физически, сексуални, психологически или икономически 
страдания за жените, включително и заплахи за подобни актове, принудително или 
произволно лишаване от свобода, както в обществения, така и в личния живот.” [2]

Домашното насилие е една от най-коварните и чести форми на насилие срещу жените. В 
рамките на семейните отношение всички жени, без значение на каква възраст, биха могли да 
станат жертва на насилие в различни форми.
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НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА

Историята на Джейсън и Ана

Децата могат да бъдат преки или косвени жертви на насилие. Те могат да бъдат сериозно засег-
нати и травмирани по много начини, ако стават свидетели на насилие в семействата си. Децата 
могат да израснат с убеждението, че насилието е уместен начин да изразят раздразнение, да 
разрешат конфликти или да принудят хората да правят това, което те искат. 

„Деца, свидетели на домашно насилие, са вероятно най-голямата неразпозната група на хро-
нично травматизирани деца.” [3]

Деца на всяка възраст могат да пострадат от домашно насилие, тормоз и неглижиране. Това е 
историята на Джейсън и Ана.

„Казвам се Джейсън и съм в пети клас в основното училище. Обичам да играя футбол и 
честно да ви кажа, луд съм по него. Живея в Любляна. Нашият апартамент е огромен и с ви-
соки тавани. Леглото ми се намира под тавана и използвам стълба, за да се кача до него. Аз 
съм по-голямото дете и родителите ми ми го напомнят постоянно. Имам сестра, която се 
казва Ана и тя е все още в детската градина. Аз откровено и завиждам, защото не трябва 
да учи и пише домашни. Докато аз уча през цялото време, тя си играе. Аз наистина уча бук-
вално през цялото време. Аз мразя да уча и пиша домашни, мразя и математиката, където 
изобщо не ме бива в смятането. Моите родители имат докторски степени и са свръх заети, 
нямат време за нищо, освен работа. Те постоянно работят в нас и това е много дразнещо. 
Единственото, което ги интересува, са оценките в училище. Искат от мен да имам висо-
ки оценки и когато някой път получа по-слаба оценка от очакваното, баща ми започва 
да ми крещи, че съм идиот и че от мен няма да стане нищо. Той ми стиска ръцете толкова 
силно, че след това остават белези. А майка ми е дори по-зле. Тя се ядосва много по-бързо. Аз 
съм свикнал тя да ме бие и рита. Те двамата с баща ми крещят. След това нищо не е наред, 
дори и вкъщи. Сестра ми Ана вижа всичко, което се случва, и често плаче. Тя ми споделя, 
че я е страх, но на нея не й се карат и не я наказват.  Засега тя е щастлива, но не знам дали 
ситуацията няма да се промени след като започне училище.

Миналата седмица получих лоша оценка. Изобщо не знаех какво да правя и приятелите ми се 
опитаха да развердят и помогнат, но аз се чувствах ужасно. Дори се опитах да убедя учителя 
ми да ми даде втори шанс за по-добра оценка, но не се получи. Бях толкова уплашен. Когато се 
прибрах, не казах на никого за моята оценка. След това си легнах и подмокрих леглото. Исках 
да умра. Майка ми се ядоса и започна да ме бие. Докато ме удряше, си мислех какво би напра-
вила, ако разбере за лошата оценка. И за жалост разбра. Тя буквално полудя от ярост. Издър-
па колана от панталона си и го уви около врата ми, крещейки, че ще ме убие. След това 
дойде баща ми и той ме спаси. Той й каза, че преувеличава, изблъска я настрани, удари ми два 
шамара и ме прати в стаята да уча. В последствие получих синини по врата. Приятелите ми 
в училище ме питаха какво е станало. Тези, на които споделих случката, отидоха веднага при 
учителя и му обясниха за моя проблем. Аз мълчах и мислех, че ще е по-лошо, ако кажа нещо. Не 
искам родителите ми да имат проблеми заради мен. Беше ме страх. Защо майка ми ме мрази 
толкова много?”
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Форми на насилие срещу деца

Децата са жертви на физическо, психологическо и сексуално насилие,а също така на неглижи-
ране и икономическо насилие.

Психологически тормоз на деца 
е модел на поведение, който нарушава емоционалното развитие или чувството за самооценка 
на детето. Това може да включва постоянно критикуване, заплахи, отхвърляне, отказ на любов, 
подкрепа и напътствие. Емоционалното насилие е много често трудно за разпознаване. То се 
установява почти винаги заедно с други видове малтретиране.[4]

Физическо малтретиране на деца 
е неслучайно физическо нараняване ( дребни охлузвания до тежки охлузвания, дори смърт), 
а е резултат от удар с юмрук, ритане, хапане, разтърсване,задушаване, намушкване, хвърляне, 
блъскане, удряне ( с ръка, пръчка, камшик или друг предмет), горене или друг вид упражнено 
насилие върху детето от неговия родител, настойник  или лице, отговорно за детето. [4]

Неглижиране на дете
е лишаване на детето от осигуряване на основните му нужди от страна на родителя или настой-
ника. То може да бъде:

• Физическо ( липса на вода и подслон или на нужното внимание)

• Медицинско ( липса на необходими медикаменти за медицинско и психиатрично лечение)

• Образователно ( липса на образование или грижа за деца със специални образователни 
потребности)

• Емоционално (липса на внимание към емоционалните нужди на детето, липса на предос-
тавяне на психологическа помощ или позволение за използването на алкохол или други 
наркотици) [4]

Сексуално малтретиране на дете 
включва действия от родител или настойник като галене на гениталиите, проникване, кръ-
восмешение, изнасилване, содомия, разголване и експлоатация чрез проституция или за про-
изводство на порнографски материали.Сексуалното насилие e използване, убеждаване, скло-
няване, подлъгване, или принуждаване на дете да се занимава , или да подпомага друго лице да 
се занимават с всякaкво сексуално поведение, или симулация на такова поведение. [4]

Родителите, които упражняват насилие над децата си, прехвърлят отговорността за насилието 
на децата, изтъквайки, че те не са послушни, не са достатъчно усърдни в училище, груби са и 
др. Всичко това са извинения. Отговорност на родителите е да потърсят помощ за себе си, за да 
спрат насилието и да защитят децата си. 

Всички деца имат право да живеят в дом без насилие, да бъдат обичани и за тях да се полагат 
грижи.
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Последствията от насилие и стратегиите 
за оцеляване при децата

Децата са най-често жертви на насилие в позната среда, тяхната социална мрежа (семейство, 
роднини, съседи и връстници).

Въпроси за проверка

Мислите ли, че Джейсън и Ана са били жертви на домашно насилие? 
a.  Да
б.   Не
в.   Не, само Джейсън е бил жертва на домашно насилие.
г.   Не, само Ана е била жертва на домашно насилие.

Кой е бил насилникът? 
a.  И майката, и бащата
б.    Майката
в.    Бащата

Какви форми на насилие е преживял Джейсън? 
a.  Психологически тормоз (нагрубяване, обиди, крещене, нереални очаквания за оценки 
 в училище …). 
б.   Физически тормоз(ритане, бой, шамари …). 
в.   Неглижиране (липса навнимание към емоционалните нужди на детето, неспособност 
 да се осигури психологическа грижа). 
г.   Сексуален тормоз 

Какви форми на насилие е преживяла Ана? 
a.  Психологически тормоз (нагрубяване, обиди, крещене, нереални очаквания за оценки 
 в училище …). 
б.   Физически тормоз(ритане, бой, шамари …). 
в.   Неглижиране (липса навнимание към емоционалните нужди на детето, неспособност 
 да се осигури психологическа грижа). 
г.   Сексуален тормоз
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Начинът, по който децата реагират на насилие и последствията, които понасят, са различни. 
Някои са явни и очевидни, а други  - скрити и се разпознават трудно. 

Децата имат различни нужди в зависимост от етапа им на развитие и възрастта. Преживяното 
насилие може да се отрази на удовлетворяването им. Насилието може да повлияе върху фи-
зическото здраве и развитието на детето, психологическото му здраве, емоционалното и по-
веденческото му развитие, формирането на личността, възприемането на собствения образ, 
отношенията с другите хора и уменията за самосъхранение. 

Важно е да се разберат връзките между различните компоненти на начина, по който функцио-
нира детето (когнитивно, емоционално, физическо функциониране и поведение). Последстви-
ята от насилие трябва да се оценят в контекста на неговата фаза на развитие, както и на начина 
му на функциониране в миналото и настоящето и настоящата семейна ситуация и др.

Стратегии за оцеляване

Децата, както и възрастните, развиват различни стратегии, за да оцелеят от преживяното наси-
лие. Те представляват индивидуални модели на мислене и поведение. Някои от тях са:

• Отдръпване, пасивност – да бъдат незабелязани, да се избегне насилие и др.
• Старание и покорство – да се предотврати насилие,
• Бунтарско поведение, разрушително поведение… - вероятно за привличане на внима-

ние (»така че някой да забележи тяхното нещастие«),
• Емоционално вцепенение,
• Дисоциация,
• Тревога заради опити да защити себе си, братя/сестри, семейство от насилие – той/тя е 

постоянно “нащрек”, 
• Постоянно внимание и защитаване на възрастния, който е жертва на домашно насилие 

(най-често това е майката) –той/тя искада има контакт, визуален контрол,
• Постоянна емоционална подкрепа за жертвата на домашно насилие,
• Отхвърляне на човека, който е жертва на домашно насилие,
• Детето застава на страната на извършителя – отрича, омаловажава тормоза и може също 

да започне да упражнява насилие,
• Или напълно отхвърля насилието, или следва модела на насилническо поведение, което  

“дава чувство за сила”;
• Привързване към любима играчка, което помага на детето да “отработи” преживяното 

насилие,
• Оттегляне във фантазии,  
• Или опит за постигане на академични успехи над средните, спортни постижения, или 

спиране на опитите за работа в училище,
• Приемане на ролята на възрастния в семейството, който трябва да изпълнява всички 

домакински задължения, да се грижи за по-малките братя и сестри и др.,
• Престъпно поведение,
• Злоупотреба с наркотици и алкохол,
• Хранителни разстройства,
• Самонараняване ,
• Мисли и опити за самоубийство,
• Психосоматични проблеми, заболявания.
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Стратегиите помагат на детето да оцелее и да се защити от насилие и като такива могат да бъдат 
положителни, но в дългосрочен план те вредят на личностното му развитие. Подходяща ранна 
интервенция за защита на детето е от изключителна важност за намаляване на последствията 
от преживяно от него насилие.

Въпроси за проверка

Мислите ли, че следните твърдения са мит или факт? 

Тормоз е, само ако има насилие.

Насилие над деца се извършва само в “бедни” семейства. 

Повечето насилници над деца са членове на семейството.

Малтретираните деца винаги израстват като насилници.
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НАСИЛИЕ СРЕЩУ МЪЖЕ

Историята на Марк

Мъжете също могат да бъдат жертви на домашно насилие. То може да се преживее от мъже от 
всички култури независимо от тяхната възраст, образование, професия.

Мъжете могат да бъдат жертви на домашно насилие от жени или от мъже. Проучване показва, 
че насилието се среща толкова често в хетеросексуалните връзки, колкото и в хомосексуални-
те. 

Обикновено мъжете са по-силни от жените, но това не означава, че им е по-лесно да спрат на-
силието и/или да прекратят насилническа връзка.

Това е историята на Марк.

„Аз съм на 34 години и все още живея с моите родители. Имам брат и сестра, които вече не 
живеят с нас. Преди няколко години спрях да работя поради моите психологически проблеми. 
Често ходя на лекар и посещавам моя психотерапевт. Изобщо не се чувствам добре, живеейки 
у нас, и постоянно си представям как бих живял някъде другаде, но за жалост не мога да си го 
позволя.

Баща ми ме мрази и честно ми крещи и проклина. Обижда ме и казва, че съм напълно неспособен 
идиот и срам за човечеството. Той ме бие и удря често, а когато се ядоса наистина много, из-
питвам  страх за живота си.

Когато ситуацията няколко пъти драстично се влоши, майка ми се обади на полицията, но и 
тя изпитва страх. Миналия път тя отново се свърза с тях и получихме глоба за нарушаване 
на обществения ред. Баща ми бие и нея, особено като се опитва да ме спаси от неговото наси-
лие.

Моите брат и сестра дори не идват на гости вече, тъй като им е омръзнало от поведението 
на баща ни. Нямам абсолютно никакъв контакт с тях. Нямам и приятели. Както баща ми, 
така и аз, не говорим с нашите съседи. Всички винаги са ме мислили, дори и през моето дет-
ство, за доста странен. Може би това се дължи на моите психологически проблеми. Понякога 
просто си мисля, че би било по-добре, ако бях умрял.”

Въпроси за проверка

Смятате ли, че Марк е бил жертва на домашно насилие?
Смятате ли, че Марк е бил жертва на насилие, основано на пола?
Какви форми на насилие е преживял Марк? 
a.  Психологическо
б.    Физическо 
в.    Неглижиране  
г.    Сексуален тормоз
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ТРАФИК НА ХОРА

Историята на Лайла

Трафикът на хора е злоупотреба с човек с цел експлоатация и печелене на пари. Той е сериозно 
нарушение на човешките права, тъй като човек се превръща в обект на търговия. Той е прите-
жаван от някого и свободата му е отнета. Това е историята на Лайла.

“Бях на 22 години и живеех с майка ми и двете ми сестри в една малка къща. За жалост родите-
лите ми се разделиха, когато бях много малка. Беше трудно да свързваме двата края, защото 
бяхме доста бедни и постоянно търсехме някаква работа. Късмет беше, че спечелих малко 
пари, работейки в един фризьорски салон. 

Омъжих се млада и станах майка на две момичета. Малко след това се разделих със съпруга ми, 
като през цялото време аз се грижех за децата, защото него те изобщо не го интересуваха. 
След второ раждане загубих работата си и с това целия доход на семейството ни. Бях отча-
яна.

Една моя приятелка ме запозна с една дама, която твърдеше, че е работила в Словения като 
танцьорка в нощно заведение и печелела минимум 2000 евро месечно. Това ми вдъхна надеж-
да! След това реших и аз да си опитам късмета, като работя в чужбина. Въпросната жена ни 
помогна да бъдем наети на тази работа.  За цялата документация и пътуване се наложи да 
платя 4000 евро, които ми даде майка ми. Тя реши да ипотекира къщата и ми помогна в тази 
трудна за мен ситуация.

След като кацнахме във Словения, човек ни чакаше на летището, за да ни отведе до нощния 
бар, който се намираше на границата с Италия. Там ни чакаше новият ни шеф, който изобщо 
не беше приятелски настроен. Трябваше по най-бързия начин да облечем „новите ни атрак-
тивни дрехи“, защото щяхме да започнем работа веднага. Отидохме до жилищните помеще-
ния над клуба и видяхме три момичета – две от Доминиканската република и една от Украй-
на. Трябваше да живеем всичко заедно в една студена и адски мръсна стая, която дори нямаше 
отопление. В същата вечер разбрахме, че няма единствено да танцуваме.

Накараха ни да проституираме и същевременно участвахме в контрабанда на наркотици. 
При пристигането шефът ние взе паспортите. Плащаше ни по 300 евро на месец. Ако искахме 
да излизаме извън къщата в почивен ден, трябваше да платим по 100-150 евро. Не ни беше раз-
решено да имаме телефонни и каквито и да е контакти с други хора. Наказваха ни ако закъсня-
вахме, бяхме в лошо настроение или клиентите ни не бяха доволни от нас. Наказанията бяха 
предимно финансови. Шефът ни често ни крещеше и заплашваше, че ако не се подчиним, няма 
да ми позволи да говоря с майка ми и децата.”
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Видове трафик на хора
• Проституция
• Насилствен труд
• Просене на пари
• Насилствен брак
• Незаконни осиновявания
• Сексуално насилие над деца
• Детска порнография
• Робство
• Принудителна престъпна дейност
• Трафик с цел търговия на органи, тъкани / кръв

Най-често срещаните случаи на трафик на хора са свързани с проституция или друг вид сексу-
ално насилие, насилствен труд, робство, търговия на органи, тъкани / кръв . Според Междуна-
родната организация на труда, 2,4 милона души са жертва на трафик, като половината от тях 
са деца. Най-често те са принуждавани да проституират (43%), да бъдат роби(32%) или двете 
заедно (25%). Става ли дума за проституция, повечето от случаите са свързани с жени и моми-
чета (98%).

Трафикът на хора е робството на  21ви век и една от дейностите на международните 
престъпни организации.

Въпроси за проверка
Смятате ли, че историята на Лайла е случай на основано на пола насилие? 

Какви форми на насилие е преживяла Лайла? 
a.  Сексуално 
б.    Принудителен труд
в.    Психологическо 
г.    Физическо 
д.   Икономическо 
е.   Трафик на хора

Приблизително 2,5 милиона души годишно са трафикирани и принудени да проституират, ра-
ботят и да бъдат роби. 80% от всички жертви са жени и момичета. [5] 

Трафикът на хора сам по себе си е форма на насилие, основано на пола. Статутът на  жертвите 
на трафик  ги прави уязвими към последващи различни форми на  насилие.

Жени и момичета на различна възраст и с различен произход са най-често засегнати от 
насилие, основано на пола, което може да бъде физическо, сексуално и/или психологи-
ческо. Този вид насилие се е установило трайно в социални и културни структури, норми 
и ценности, които управляват нашето общество и често се подхранва от култура на от-
ричане и мълчание.
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ТОРМОЗ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Историята на Мери

Насилието над възрастни хора (над 65 години) се среща както в семейството, така и в инсти-
туциите, или е предизвикано от трети лица. Възрастните хора са с ограничени възможности 
за самостоятелно решение на техните проблеми и изпитват трудности (възможни медицински 
проблеми, зависимост от други хора и т.н.). Затова е много важно да се разпознае това насилие 
и да се действа по подходящия начин.

Най-често срещаната форма на насилие над възрастни хора е неглижиране (лишаване от неща, 
необходими за живеене), физическо (удряне, скубане, блъскане и т.н.), психологическо или емо-
ционално (унижение, заплахи, обиди, заключване в къща или апартамент, забрана на контакти 
с други лица и т.н.), финансово или материално (кражба, банкова измама, фалшифициране на 
подпис, принудително подписване на договор, завещание и т.н.) насилие.

Както и при останалите форми на насилие, жертвите са изправени пред следните проблеми: 
насилието се извършва в семейството и дома, като остана невидимо за околните; много въз-
растни не са информирани за възможностите за помощ; често са оставени напълно изолирани, 
изпълнени със срам и унижение, което води до трудности при говоренето по този проблем и 
възможността за оказване на помощ.

Насилието над възрастни хора в институции също е често срещано. Такива институции могат 
да бъдат старческите домове, болници и подобни центрове за възрастни хора. Насилниците 
могат да бъдат, както членове на семейството, така и работещи в горепосочените институции 
или съжителстващи с възрастните хора.

Това е историята на Мери.

“Аз съм в моята стая и лежа на леглото. Не мога да стана от него, защото то е твърде високо, 
a моето бедро е контузено. Минаха едва 2 седмици от операцията. Не знам какво да правя, но 
постоянно си повтарям, че всичко ще се оправи, само трябва да бъда търпелива. Синът ми 
Марк е страшно зает със своята работа. Дъщеря ми Нина  - дори повече от него, защото има 
и семейство. Те бяха много изнервени миналия път, когато дойдоха да ме посетят. Аз не бях 
достатъчно бърза и тя запозна да ми крещи, казвайки че съм по-бавна и от малко дете. Знам, 
че нейният живот е труден. Тя има семейство, работа и мен, като допълнителна тежест. 
Марк не е идвал повече от седмица. Миналия път ми искаше пари и естествено му дадох. Бих 
искала да му помогна, когато мога. Притеснява ме единствено, че винаги иска още и изобщо 
не ги връща. В момента нямам никакви останали пари, дори сметките си не можах да платя 
миналия месец. 

Моите внуци, Ян и Клара, дойдоха да ме видят, а аз нямах пари дори за един сладолед.  Ако Нина 
разбере, ще се ядоса много. Тя ми каза предния път, че няма да ми помогне, ако аз продължавам 
да давам пари на брат й. Той би трябвало да купува храна и памперси, а не аз да му помагам, 
каза Нина. Аз обаче не искам памперси. Памперсите, които те ми носят, са от най-евтините 
и е ужасно да ги нося. Бих искала да мога да ходя до тоалетна, вместо да ги използвам. Помолих 
Марк да ми донесе от специалните чорапогащници срещу разширени вени, защото краката 
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ме болят много. Той ми донесе, но отново най-евтините. Аз не ги нося, защото болката от 
тях само се увеличава. Аз обаче не казвам нищо, защото най-много да ги ядосам.

Съседката ми дойде да ме види вчера и ми донесе храна. Тя беше страшно ядосана и искаше да 
се обади на социалните служби заради поведението на децата ми. Аз я помолих да не го пра-
ви. Притеснявах се какво ще си помислят съседите. Децата ми не са лоши хора, те просто са 
страшно заети. Аз ще се оправя, така или иначе няма да съм тук още дълго.”
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НАСИЛИЕ СРЕЩУ ТРАНССЕКСУАЛНИ ХОРА

Историята на Лана

Транссексуалните хора изпитват особени форми на домашно насилие. [6] Освен това, те могат 
да бъдат лесбийки, гейове или бисексуални, създавайки множество предпоставки за прояви на 
дискриминация и неравнопоставеност.

Домашно насилие срещу транссексуални хора включва:

• Заплахи за разкриване на половата идентичност човек пред неговия работодател, се-
мейство, общност и т.н. без неговото съгласие

• Критики за това, че не е истинска жена/мъж, ако си е сменил/а пола по оперативен път

• Убеждение, че те заслужават насилие, защото хормоните влияят върху поведението

• Спиране на пари ( за дрехи, медикаменти, операции и т.н.)

• Спиране на медикаменти (хормони); принуждаване на жертвите да възстановят пола си 
оперативно

• Насочено сексуално или емоционално насилие към части на тялото, от които те се сра-
муват или чувстват като чужди

• Отказ да се използва тяхното име и подигравка с половата им идентичност като се кри-
тикува външния им вид, облекло или глас, както и много други

Това е историята на Лана.

“Още от дете знаех и чувствах, че тялото и пола, които имах, името, което ми беше дадено, 
бяха грешни. Малко след това майка ми разбра, че играчките, които тя купуваше за нейното 
„момче“, изобщо не му бяха интересни. Тя се опита да ме приеме такъв, но с баща ми беше дос-
та по-трудно.

В гимназията започнах да се гримирам и да избирам и нося по-различни дрехи, но ситуацията 
след това в нас стана непоносима. Една вечер се прибрах след като бях излязъл за по питие в 
центъра. 

Баща ми ме чакаше във всекидневната и веднага започна да ме разпитва. Той започна да ме 
обижда, крещейки, че съм изрод, „педал“ и смешник. Изведнъж скочи и ме изблъска към 
стената, хвана ме за врата толкова силно, че щях да се задуша. Едва успях да се измъкна 
и да избягам от него.

Не исках да се прибирам повече у нас и се преместих да живея в къщата на мои приятели, които 
винаги са ме приемали и подкрепяли такъв, какъвто съм. Имах възможността да споделям и 
говоря с тях открито за всичко. Когато вървях по улицата, хората винаги ме гледаха, особено 
в гърдите, опитвайки се да анализират моето тяло. Трябва да се справям с обиди и неприязън 
от останалите. Хората ме обиждат, особено мъже, които често крещят и, и питат какъв 
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съм всъщност аз, хващат се за члена и казват, че ще ме научат. Всички се обръщат към мен с 
мъжко име, въпреки че знаят, че съм жена. Дори когато ги поправям, те не се извиняват и про-
дължават с мъжкото име.

Понякога хората се държат така, все едно съм някакъв експеримент или кукла, с която могат 
да правят каквото си искат. Питат ме какво имам между краката, дали гърдите ми са истин-
ски, какъв ми е истинския пол и име. Въпреки че казвам винаги моето „ново“ име , това никога 
няма значение за тях, това те не могат да повярват и възприемат като реалност.

Когато завърших гимназията, бях много нетърпелив да си намеря работа тъй като не исках 
да продължавам да уча. Моите съученици така и не можаха да ме приемат такъв. Учителите 
също не ми помагаха, както се очакваше. Един път момичета ме заведоха на сила в банята 
след физическо и хвърлиха дамски превръзки и тампони пред мен, крещейки кога ми е дошъл ци-
къла, тъй като съм уж момиче. Това беше ужасно, чувствах се наистина унизен. Когато отидох 
при учителя и му разказах за случката, той ми обясни, че трябва да свиквам с това, защото 
съм различен. Че това просто е нормално и аз трябва да се науча да страдам мълчаливо.

И така започнах да си търся работа, но от повечето фирми получих или отказ, или някак-
ви подигравки. След това престанах да ходя на интервюта за работа. Напълно бях разорен. 
Приятелка ме покани с нея да работя на улицата като каза, че се изкарват добри пари и ра-
ботата не е трудна – било лесно да се контролират мъжете. Основно работех през нощта 
в по-сигурни части на града. Случваше се да има мъже, които бяха или пияни, или насилници, 
на които отказвах, и те си заминаваха. Но един път мъж ме издърпа до алеята, събори ме на 
земята и допря нощ до гърлото ми. След това ме изнасили, казвайки ми тихо, че ако съм жена, 
трябвало да давам на мъжете, каквото им принадлежи по право. След тази случка не се върнах 
на улицата за няколко месеца, но нямах друга възможност, защото да получа нормална рабо-
та беше невъзможно.”
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ЖЕНИ И ДЕЦА-МИГРАНТИ 
КАТО ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ

Жените и децата, които бягат от собствените си страни, са изложени на риск от физическо, сек-
суално и психологическо насилие, търсейки убежище в Европейския съюз. [7]

Тяхното положение е предпоставка за по-висока уязвимост към насилие от страна на мъжете: 
по пътя на миграция и в центровете те се сблъскват с изнасилване, сексуално нападение, сексу-
ален тормоз. Те трябва да проституират, за да се снабдят с храна, дом и транспорт, претърпяват 
домашно насилие, момичетата трябва да се продават, омъжват или стават жертви на трафик с 
цел сексуална експлоатация. [8]

Условията в много от временните транзитни и приемни центрове не отговарят на минималните 
стандарти за жертви на насилие, основано на пола– никакво разделение на тоалетни и бани за 
жени и мъже, никакви сигурни места за жените. Те нямат достъп до информация за тяхното сек-
суално и репродуктивно здраве и за услугите, които се предлагат. Дори и тя да съществува, не е 
достъпна на съответните езици и жените стават жертва на контрабандисти, които знаят техния 
език, доверявайки им се твърде много.

Жени и момичета в приемащите страни получават неподходяща психосоциална и юридиче-
ска помощ и не могат успешно  да получат убежище поради преследване, основано на пола.

Жени и момичета, блокирани в техните собствени страни или първата държава, където търсят 
убежище, с ограничени възможности за събиране на семейството, могат да бъдат изложени на 
огромен риск.
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ОБХВАТЪТ НА НАСИЛИЕТО

Не съществуват достоверни национални статистически данни за домашното насилие. Много от 
случаите изобщо не се съобщават на полицията или на отговорните институции.

Домашното насилие засяга предимно жени, но също и мъже, млади и възрастни, хетеросексу-
ални и хомосексуални двойки.

Една от всеки три жени потвърждава, че от 15 годишна възраст е била жертва на физическо или 
сексуално насилие.

Според проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) 13 милиона 
жени в Европейския съюз са били жертва на физическо насилие през последните 12 месеца от 
момента на провеждане на проучването. [9]

Домашното насилие е проблем, който засяга доста от най-уязвимите хора.
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РЕАЛНОСТТА НА НАСИЛИЕТО

Има няколко широко разпространени и водещи митове относно домашното  и основано на 
пола насилие. За да сме способни правилно да разрешим проблема с домашното и основано 
на пола насилие, да го спрем и предотвратим, трябва да научим няколко важни факта за него.

Някои от митовете:

• Домашно насилие се среща само в бедни семейства.
• Причината за сексуално насилие е провокативното поведение на жертвата.
• Извършителят на домашно насилие не може да контролира поведението си. 
• Домашното насилие се среща най-често при двойки, в които партньорите са агресивни 

един към друг.
• Домашното и основано на пола насилие е личен проблем. 
• Злоупотребата с алкохол, наркотици, стресът и психичните заболявания са причини за 

домашно насилие.
• Ако ситуацията беше толкова лоша, жертвата щеше да си е тръгнала.
• Има насилие, ако актът е физически.
• Насилваните деца израстват като насилници.

Някои от фактите:

• Домашно насилие може да се случи във всички семейства.
• Домашното и основано на пола насилие не е личен проблем.
• Жертвата никога не е виновна, ако е преживяла сексуално насилие.
• Извършителят на домашно насилие може да контролира поведението си. 
• Домашното насилие е модел на контролиращо поведение,  което извършителят из-

ползва за получаване на власт над жертвата.
• Злоупотребата с алкохол, наркотици и стресът не са причини за домашно насилие. 
• 1/3 oт жените в световен мащаб стават жертви на домашно насилие.
• Физическият тормоз е само една от формите на насилие над деца. Неглижирането  и 

емоционалното насилие са също толкова пагубни.
• Въпреки че някои насилвани деца могат да повторят цикъла на насилие като възрастни, 

много от тях не упражняват насилие над децата си.

Въпроси за проверка

Кои са често срещаните митове за домашното и основано на пола насилие?

Как можете да помогнете да се променят? 
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ФОРМИ НА ДОМАШНО И ОСНОВАНО 
НА ПОЛА НАСИЛИЕ
Формите на домашно и основано на пола насилие са различни.

Домашното насилие включва:

• Психологическо насилие
• Сексуално насилие (включително изнасилване  и сексуално насилване на деца)
• Физическо насилие
• Дебнене
• Икономическо насилие
• Неглижиране

Основаното на пола насилие включва:

• Насилие в интимните връзки
• Сексуално насилие ( изнасилване, сексуално нападение, тормоз или дебнене)
• Трафик на хора (включително проституция)
• Принудителен труд
• Робство
• Вредни практики, като омъжване насила, генитално осакатяване и така наречените 

„престъпления на честта“.

Въпроси за проверка
Помислете за историята на Полона. Какви форми на насилие е преживяла?
a.  Психологическо насилие
б.    Сексуално насилие
в.    Физическо насилие
г.     Икономическо насилие
д.    Неглижиране 
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Открийте различните форми на насилие в живота на реални хора. В повечето случаи жервите 
на насилие преживяват много различни форми на насилие (психологическо, физическо, сексу-
ално…).

Физическо насилие:
• Удряне, ритане, хапане
• Скубане на коса
• Давене
• Намушкване
• Запалване
• Лишаване от лекарства
• Хвърляне на предмети
• Предизвикване на аборт
• Убийство на жени 

Физическо насилие е всяка употреба на сила, която причинява болка, страх или унижение на жерт-
вата, независимо от това дали има наранявания. [10] 

Психологическо/емоционално насилие
• Обиждане на партньора, като се използват неприлични имена ( дебел, грозен, глупав, луд, 

боклук)
• Убеждаване на партньора, че е луд
• Постоянно разпитване 
• Насаждане на чувство за вина у партньора 
• Намаляване на самоувереността
• Постоянни обвинения за изневери и други връзки
• Заплахи за самоубийство
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• Заплахи към партньора, техните деца, семейство, приятели, домашни любимци
• Заплахи за обаждане в полицията и докладване на социалните служби, особено в случаи на 

зависимост от определени вещества или психични болести
• Заплахи, свързани различни власти заради емиграционния статус на жертвата 
• Заплахи за разкритие на порно материали на жервата пред приятели, родители, роднини, 

интернет доставчици, работодател
• Изолиране на парньор, деца от техните приятели, роднини...

Психологическото насилие включва всички действия на извършителя, които причиняват страх, 
унижение, чувство за безполезност, тревога и други психологически безпокойства на жертвите. 
[10] 

Сексуално насилие:
• Изнасилване
• Сексуално насилие над деца
• Унижение или забележки със сексуален подтекст
• Отказ на секс или привързаност
• Налагане на „дрескод“ – носене на прекалено секси дрехи или на такива , считани за „скром-

ни“
• Принуждаване за извършване на нежелан сексуален акт
• Принуждаване за гледане или участие в порнография
• Сводничество –принуждаване за проституция за печелене на пари, дрога и т.н.
• Използване на модерните технология за публикуване на сексуални снимки от жертвите
• Отказване за използване или неизползване на контрацепция срещу полово предавани ин-

фекции и/или нежелана бременност

Сексуалното насилие включва всеки вид насилствено сексуално поведение на член от семейството, 
с което той не е съгласен или не разбира значението му поради етапа на развитието си. [10]

Често се случва жените трудно да говорят за преживяно сексуално насилие. Някои от тях не са наяс-
но, че могат да станат жертви на изнасилване от страна на съпруга или интимния си партньор. 
Жените все още възприемат сексуалността като задължение в интимната връзка, което трябва да се 
изпълни, защото такива са очакванията на партньора им и на обществото. Така те не са съвсем на-
ясно с факта, че всеки насилствен сексуален акт е изнасилване, дори ако насилникът е техния парт-
ньор. Това е и проблем, за който им е изключително трудно да говорят, защото изпитват срам и вина.

Финансово/Икономическо насилие:
• Спиране на партньора от получаване на работа
• Тормоз по време на работа
• Отказване на достъп до пари
• Кражба на пари от партньора или децата
• Залози и хазарт, които заплашват стандарта на живот на семейството
• Следене на разходите на партньора
• Вземане на важни финансови решения за семейството самостоятелно
• Теглене на заеми
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• Задържане на пари за налагане на определен начин на действие, контролиране на разходите
• Унищожаване на вещи на жертвата
• Неплащане на детска издръжка

Икономическото насилие е форма на насилие, която включва всички форми на унижение и домини-
ране над жертвата и отказ на права, свързани с приходи и средства за преживяване. Някои форми на 
това насилие включват ограничаване на правата за работа и да се управляват собствените средства, 
което води до финансова зависимост или принуждаване на жертвата да поеме цялата финансова 
тежест вместо извършителя на насилие.[11] Икономическото насилие включва и неизплащане на 
издръжка на дете. 

Неглижиране:
• Неспособност  да се покрият основни нужди на детето – подходяща храна,жилище, дрехи и 

други потребности )
• Неспособност за осъществяване на подходящ надзор над детето или осигуряване  на негова-

та безопасност
• Неспособност да се покрият основни потребности от здравни грижи на детето , неспособност 

да се получи компетентно медицинско внимание (за болести, наранявания …)
• Неспособност да се осигури на детето възможност за възпитание, развитие, подходящо об-

разование 
• Неспособност да се покрие необходимостта на детето от грижа и стимулиране, емоционална 

стабилност и окуражаване  
• Неспособност да се осигури специализирана помощ на деца със специални нужди
• Неспособност да се осигури подходяща грижа на възрастни хора със затруднения
• Ограничаване на достъпа до лекарства, от които човек се нуждае
• Изоставяне на дете или зависим човек

Неглижирането е форма на насилие, при която човек не полага необходимите грижи за член на се-
мейството, който се нуждае от тях поради болест, инвалидност, възраст, етап на развитие или други 
лични обстоятелства. [10] 

Дебнене:
• Следене на жертвата
• Изпращане на нежелани подаръци, писма, картички или имейли на жертвата
• Повреждане на дома, колата или друга собственост на жертвата
• Подслушване на телефона или компютъра
• Използване на други технологии като камера или навигация за следене на жертвата
• Появяване с кола или разхождане в близост до дома, училището, работното място на жерт-

вата
• Заплахи към жертвата, нейното семейство, приятели, роднини или домашни любимци
• Търсене на информация за жертвата чрез детектив, публични регистри, ровене в боклука на 

жертвата, бивши работодатели, приятели, семейство
• Споделяне в интернет, на публично място или устно на невярна информация или разпростра-

няване на слухове за жертвата
• Други действия, които контролират, преследват и плашат жертвата
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РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ДОМАШНО 
И ОСНОВАНО НА ПОЛА НАСИЛИЕ
Няма преки „причини” за домашно и основано на пола насилие. По-скоро съществуват факто-
ри, които допринасят или са рискови и увеличават вероятността от проява на насилие.
Нито един фактор не води хората до насилие към техните партньори и/или членове на семей-
ството, а по-скоро това е резултат от взаимодействието на отделните фактори при всеки човек. 
Всички рискови фактори си приличат по това, че насилникът иска да има пълно надмощие над 
жертвата.
Някои рискови фактори

• Преживяно насилие в миналото
• Убеждение, че насилието е начин да се разреши проблем
• Необходимост да се упражнява пълен контрол върху партньора
• Проблеми с психичното здраве
• Мъжко доминиране
• Убеждение, че насилието е начин да се възпита дете
• Неравенство на половете

Насилието не е пряко свързано със злоупотреба с алкохол или наркотици, психични пробле-
ми, бедност, образование, религия, етнос  и др.

Насилниците учат насилственото поведение. Те се  учат как да използват агресивното си поведе-
ние, за да контролират членовете на техните семейства или други важни хора, от медиите и обще-
ството като цяло. Те може би често са виждали насилие или са ставали жертва на такова.

Никой друг не е отговорен за насилието освен самия насилник!

Насилникът може да убеди жертвата, че тя заслужава тормоза/насилието и го е провокирала по 
някакъв начин, карайки насилника да „загуби контрол”. Той „представя” различни причини като из-
винение за своето насилническо поведение. Важно е да се отбележи, че жертвите не причиняват 
насилие. Насилникът контролира поведението си.

Жертвата на насилие никога не носи отговорност за нечие насилническо поведение.

“Основаното на пола насилие се корени в 
дискриминационните културни вярвания 
и нагласи, които подкрепят неравенство-
то и отнемането на власт, особено изявено 
към жени и момичета. Различни фактори 
като бедност, неграмотност и липсва на 
образование и прехрана, безнаказаност 
на престъпления, изцяло допринасят и 
подсилват този вид насилие.” [12].

Няма причина или рисков фактор, който да оправдава насилието. Те не трябва да се използ-
ват като обяснение за поведението на насилника.
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ДИНАМИКА НА НАСИЛИЕТО
Домашното насилие се характеризира със сложни взаимоотношения и действия на извърши-
теля, който постепено създава подходяща среда, където той/тя може малтретира и тероризира 
жертвите си. Това поставя в трудна ситуация жертвите, които трябва да успеят да прекратят  
тази връзка.

Това е историята на Марина.

“Когато го видях за първи път, си помислих, че това е мъжът на моите мечти. Той беше на-
истина очарователен и искаше да прекарваме цялото време заедно. Отначало не ме притес-
няваше това, че предпочиташе да бъде сам с мен, и отказваше да се запознае с моето семей-
ство и приятели. Мислех си, че ме обича толкова много, че не го интересуват другите.

Скоро се превърна в много ревнив човек и започна да ме обвинява, че имам връзка с друг, въпреки 
че не излизах никъде без него. Неговите гневни изблици се случваха все по-често. По време на 
тях той се държеше ужасно, обиждаше ме, заплашваше ме с всякакви неща. Всичко беше ви-
наги по моя вина. Наистина започнах да се страхувам от него. Отначало се случваше рядко, 
но след това всяка седмица, дори всеки ден.

Аз започнах да задоволявам всяка негова нужда с надеждата, че ще спре с насилието. За жа-
лост той стана още по-агресивен. Когато не беше в настроение, беше способен да счупи 
всички чаши, които имахме, и да ме накара аз да изчистя всичко.

Удари ме за първи път, когато се прибрах от родилното отделение, току-що родила 
нашето първо дете. Плаках цялата нощ.  Започнах да осъзнавам, че насилието няма просто 
така да престане. Първият шамар беше нищо сравнение с това, което случи в последствие. 
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Най-лошото беше, че след всеки път на насилие и бой от негова страна, той настояваще 
да правим секс. Беше ме страх да откажа. И така правехме секс. Децата ни плачеха в стаята 
си заради всичко случващо се . Дълго време не знаех, че това се води изнасилване.

Накрая се реших и го напуснах. Не знаех къде да отида с двете си деца. Нямах пари да наема 
стая или апартамент, отдавна бях загубила връзка с всичките ми приятели. Имахме голяма 
къща и му предложих след развода да живеем в нея на различни етажи, защото имаше доста-
тъчно място за всички. Той дори не искаше да чуе за това. Искаше да останем заедно като 
семейство. Но той просто се страхуваше, че ще изгуби котрола си върху мен, ако живеехме 
отделно. Искаше да съм там, за да може да ме насилва. Това не ми беше ясно в началото.

След това положението стана непоносимо. Страх ме беше, че ще ме убие и никой няма да 
разбере. Започнах да говоря за неговото насилие към мен с нашите съседи и познати, въпреки 
че те не ми бяха толкова близки приятели. Всички казваха, че трябва да го напусна веднага, а 
други, че съм луда да имам две деца от такъв човек. Съгласих се с тях, но обичах децата си. Това 
беше единственото хубаво нещо, останало от нашата връзка.

Започнах да губя силата си. Не можех да спя и не ядях почти нищо. Свалих 15 килограма за ня-
колко месеца. Грижех се за децата ми, които бяха съответно на 3 и 4 години, но изобщо не се 
усмихвах, никога не се чувствах спокойна. Мислех си , че ще полудея и ще ми вземат децата. 
Какво би се случило с тях, ако това се стане с  мен? Това беше основният ми проблем и нещото, 
което ме караше да продължавам и да искам да живея.

Една вечер, след като ме наби, ме изхвърли от къщата и заключи вратата. Боят беше 
жесток и цялото тяло ме болеше. Обадих се на полицията. Те предложиха да отида в кризис-
ен център за нощта, защото не беше безопасно да остана пред къщата. Оттам ми помогна-
ха да се върна в дома ни и да взема децата, които спяха. Нищо друго не взех оттам. Исках 
просто да се махна завинаги.

Останах в кризисния център няколко седмици. Свързах се със социални работници и на-
писах жалба до полицията. След това аз и децата ми се преместихме на сигурно място. 
Имах огромната подкрепа на персонала в този център.  Най-накрая имах възможността да се 
чувствам спокойна и да реша какво да правя с моя живот. Не беше винаги лесно, но си казвах: 
„Преживях връзката с бившия ми съпруг, значи мога да се справя с всичко.”

Въпроси за проверка

Как е започнало насилието в семейството на Марина?

a.  Партньорът й е упражнявал физическо насилие над нея всеки ден. 
б.      Партньорът й е упражнявал психологическо насилие. Той я е псувал и обиждал. 
в.      Партньорът й често е бил пиян. Заради това е упражнявал насилие над Марина 
 и децата. 
г.       Партньорът на Марина е следил всяка нейна стъпка. Подслушвал е телефона й 
 и е контролирал електронната й поща. 
д.     Партньорът на Марина я е заплашил с оръжие.
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ПЕРИОДИ В ЖИВОТА НА ЖЕРТВАТА

Ключовите периоди от живота на жертва в насилническа връзка
• Живот с насилника
• Търсене на помощ  за прекратяване на  насилническата връзка
• Живот след напускане на насилника

Насилието обикновено започва с по-леки форми на психологическо насилие. То посте-
пенно нараства по сила и честота след първия акт на насилие.

Домашното насилие започва да се увеличава постепенно, както по сила, така и по честота след 
първата такава случка. По принцип започва в по-лека форма на психологическо насилие, което 
дори не се разпознава като такова от жертвата. За да спре по-нататъшно насилие, жертвата 
започва да се приспособява към това малтретиране и различните ограничения от насилника. 
Насилието се увеличава заедно с желанието на насилника да има пълен контрол над жертвата.

• Период на нарастващо напрежение
• Акт на насилие
• Извинение и контрол на щетите
• Възможност за период  на „меден месец”
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Понякога насилиниците се извиняват на жертвата, обещавайки че това повече няма да се пов-
тори. Някои жертви казват, че след извинение започва нещо като период на „меден месец“, през 
който насилникът е добър, уважаващ жертвата, както от самото начало на връзката. Така жерт-
вата започва да вярва, че всички нейни проблеми са в миналото.

Други жертви твърдят, че никога не са изживели такъв период, а постоянно насилие. В период 
на примирие, жертвата обикновено решава да остане при партньора, вярвайки че той ще се 
промени. [13] 

Жертвите, които живеят в постоянно напрежение, очаквайки насилието, живеят в страх, под 
постоянен контрол и изолация. Вследствие на това на тях им липсва силата да потърсят изход 
от насилието. [13]

Подкрепата и социалната среда играят важна роля за вземането на решение от жертвата 
да прекрати насилническа връзка.

Въпроси за проверка

Какви според Вас са причините хората да остават в насилническа връзка?
a.  Страх
б.       Изолация, липса на подкрепа от социалната среда
в.       Финансова зависимост
г.        Емоционална зависимост
д.       Система от вярвания („святост на брака“, „децата имат нужда от баща и майка“ и др.)
е.       Надежда 
ж.      Срам 
з.       Чувство за вина
и.      Културни бариери
й.      Липса на източници на помощ
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСИЛНИЧЕСКА ВРЪЗКА

Прекратяването на насилническа връзка и напускането на партньор – насилник често е 
много трудно. То може да е свързано с риск от емоционална, психологическа, а понякога 
и физическа травма. 

Някои жени напускат насилника си, когато той започне да става агресивен към децата им. Дру-
ги предпочитат да изчакат децата им да пораснат и да станат независими. Факт е, че прекратя-
ването на една такава връзка може да е много опасно, затова жените, предприели тази стъпка, 
трябва да знаят, че няма какво да изгубят и рискуват своят живот. „Проучване посочва, че жени-
те, избягали от връзка на насилие, след това претърпяват по-голямо малтретиране - наранява-
ния на тялото, а в определени случаи дори смърт. Те са определено в риск, след като насилника 
разбере, че жертвата иска да избяга. Американско проучване твърди, че честотата на убийства 
е 75% по-висока при жени, които напускат своите агресивни партньори, отколкото при тези, 
които остават при тях.” [14]

Натискът и заплахите от страна на насилника не спират, дори когато жертвата вече не 
живее с него. 

Заради  децата и последващият контакт между насилника и жертвата, както и неприключили 
съдебни процедури (т.е. подялба на имущество), насилникът може да продължи своето нега-
тивно влияние върху живота на жертвата. Той често прибягва до позволени и непозволени 
средства, за да нарани своя бивш партньор.

Някои жертви се връщат при насилника.
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След прекратяването на връзката, някои жертви решават да се върнат обратно при насилника, 
тъй като нямат достатъчно сили и не могат да се справят с огромната несигурност, трудности и 
страхове, които ги съпътстват. Затова след известно време те решават да се върнат. [15] 

Професионалисти и други хора, които могат да помогнат на жертвата, трябва да я окуражават 
и подкрепят, за да може тя да не се чувства потисната или притеснена, че е потърсила тяхната 
помощ . [16]



Проект FIRST – Изграждане на капацитет на първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие 35

II. КАК ДА ОТГОВОРИМ И ДА ПРЕД-
ЛОЖИМ ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВА НА 

НАСИЛИЕ: “ИДЕНТИФИЦИРАНЕ – 
ТЪРСЕНЕ & ОТГОВОР – ДЕЙСТВИЕ”



Проект FIRST – Изграждане на капацитет на първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие36

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
Идентифициране на домашно 
и основано на пола насилие

При идентифициране на домашно и основано на пола насилие в повечето случаи трябва да се 
сглобят отделните части на „пъзела“.Работата в екип е много важна при разпознаването на на-
силие в ранна фаза и ефективното справяне с него.Важно е да обърнем внимание на проблема 
без да го пренебрегваме, както и да потърсим и предложим помощ и подкрепа. Важно е да се 
научим и знаем как подходим и говорим с жертвите на насилие.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕМЕЙСТВО, 
В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Можете ли да кажете в кое от семействата се упражнява домашно насилие?

Не съществува профил на типичен насилник, типична жертва или типично семейство.

Не можем да определим по начина, по който изглежда една двойка или семейство дали в тях се 
упражнява насилие. То се среща във всички семейства, независимо от тяхната раса или религия 
и класа.

Различават се някои общи черти на семействата, при които се извършва домашно насилие. Две 
от главните са висока степен на контрол и злоупотреба с власт от насилника.

Някои от другите характеристики на семействата, в които се извършва домашно насилие, са:
• Семейството е изолирано, затворено, със слаба социална среда. На членовете му е заб-

ранено да прекарват време с приятели, съседи, баби и дядовци,...
• Висока степен на контрол от доминиращия партньор  (психологически, физически, фи-

нансов) 
• Жертвите на насилие поддържат насилническа връзка като използват различни страте-

гии за оцеляване – отричане на насилието, омаловажаване на насилието, оправдаване 
на насилието, идеализиране на семейния живот …

• Обстановката е постоянно несигурна, напрегната
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ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДОМАШНО И 
ОСНОВАНО НА ПОЛА НАСИЛИЕ

Последиците от домашното и основано на пола насилие са многобройни и доста различни. Не 
съществува уникална „комбинация“ от последици, която би потвърдила тези форми на наси-
лие. Домашното и основано на пола насилие имат различни негативни ефекти, свързани със 
здравето на жертвата. 

Жертвата може да загуби чувството на сигурност, контрол и вяра. 

Последиците от насилие могат да бъдат проявени чрез:

• Промяна в начина на мислене и възприемане на собствената личност, другите, света; 
проблеми с паметта и концентрацията; негативни очаквания относно бъдещето...

• Промяна в емоционалната реакция

• Физическа реакция, проблеми, разстройства, заболявания

• Поведение

Домашното и основано на пола насилие могат да се превърнат в голяма финансова тежест за 
държавата (медицински разходи, разходи за отпуск по болест, разходи за предотвратяване на 
последващо насилие)

Често срещани последици от насилие са загуба на чувство за сигурност, контрол и вяра.



Проект FIRST – Изграждане на капацитет на първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие 39

Дърво на последици и знаци

Някои последици могат да бъдат видяни само от външната страна (като върховете на дървета-
та), а други остават скрити вътре (като клони под листата). 

Кои последици са видими и кои са скрити?

• Депресия или тревожност
• Синдроми на хронична болка, мигрени и главоболия
• Страх
• Самонараняване или суицидно поведение
• Неспособност за доверие към останалите, особено в интимни отношения, страх от ин-

тимност
• Отрицателен поглед към  живота
• Ниско самочувствие и вяра в себе си
• Нараняване и синини, които изглеждат причинени от задушаване, побой или опит за са-

мозащита
• Нарушения на съня
• Срам и чувство за вина
• Изолация от социалните мрежи
• Промяна в нормалните навици за  сън и хранене.
• Употреба на алкохол, цигари, каране в нетрезво състояние
• Нездравословно хранене, различни диети и хранителни режими, употреба на хапчета, 

преяждане
• Проблеми с вниманието и концентрацията
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ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ 
ЗА НАСИЛНИЧЕСКА ВРЪЗКА

Жертвите на домашно и основано на пола насилие може [17]:

• да изглеждат притеснени и да правят всичко, което техният насилник – партньор или 
родител, им каже и заповяда;

• често да докладват на насилника къде са и какво правят;

• да получват чести телефонни обаждания и бъдат контролирани, тормозени, дори следе-
ни от насилника;

• да нямат разрешение или да имат ограничени контакт с техните родители и близки;

• да нямат разрешение да излизат и да се показват на публично място без насилника;

• да имат ограничен достъп до пари;

• да бъдат често контузени, наранени като обясняват, че това е следствие от „злополука“;

• често и без обяснение да отсъстват от работа, училище или  социални събития;

• да носят дрехи, предназначени да прикриват следи от насилие по тялото; 

• да показват промени в техния характер, личност и държание /ниско самочувствие, дори 
преди това да са били самоуверени, отдръпване и др./;

• дмат емоционален и психичен проблем (потиснатост, тревога, суицидност).

Насилие може да се срещне във всички взаимоотношения, независимо от раса, цвят на 
кожата, религия, социално-икономически статус, образование, работа, възраст.
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РАЗБИРАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ЖЕРТВАТА

Много възрастни жертви на домашно насилие, по-голямата част от които жени, искат само и 
единствено насилието да приключи, без напременно да изпитват необходимост да приключат 
връзката си с насилника. Те не искат да губят своя партньор или родител, тъй като връзките, 
които са изградили помежду си, са много силни. Някои от тях дори все още не могат да осъзна-
ят, че са жертви на домашно насилие. Това са много важни факти, за да знаем как да подходим 
към тях и да им предложим необходимата и правилна помощ. 

По същия начин децата, жертви на насилие, не искат да изгубят своите родители или настойни-
ци, като това е една от основните причини да не споделят проблема си с останалите. Понякога 
те дори не осъзнават, че това ,което преживяват, е грешно, защото това е единствената реал-
ност за тях.

Ние всички имаме право и необходимост да бъдем свободни и в безопасност.

Жертвите на насилие искат то да спре.
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ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРИКРИВАНЕ 
НА НАСИЛИЕТО
Основните причини за прикриване на насилието [18]: 

• Самообвинение, чувство за вина, срам и неудобство;
• Страх от неразбиране и обвинение в лъжа;
• Страх от ескалиране на насилието в случай на разкритие;
• Страх от нормативни процедури (полиция, социални работници, съд) и последиците от 

тях (отнемане на деца, изпращане на партньор в затвора...).

Основните причини децата да не разкриват и споделят, че са жертви на насилие и мал-
третиране:

• Манипулация от страна на насилника;
• Заплахи от страна на насилника;
• Насилникът подкупва детето с различни „привилегии” и награди;
• Обич към насилника, която е в основата на тяхната връзка (когато насилникът е родител 

или член на семейството, връзката  е особено сложна);
• Страх, че няма да им повярват;
• Страх от загуба на обичта на родителите;
• Чувство на вина, подбудено от насилника (насилието е наказание, защото са били непо-

слушни и др.);
• Чувство за вина и отговорност, че семейството ще се разпадне / когато насилието се раз-

крие/;
• Чувство за вина и отговорност какво ще се случи с насилника (съдебна присъда и за-

твор);
• Срам;
• Ограничени възможности за комуникация на малко дете;
• Негативни преживявания след разкриване на насилие;
• Липса на помощ и подкрепа от страна на родителя, който не е насилник;
• Емоционална привързаност към насилника;
• Неравномерно разпределение на силите между възрастен и дете.

Въпроси за проверка

Съгласни ли сте със следните твърдения?

1.  Ако жертвата не прекратява насилническа връзка или не търси помощ, то ситуаци-
ята не може да бъде толкова лоша.

2.  Страхът, че разкриването ще доведе до ескалиране на насилието, е една от причи-
ните да се прикрива тормоза.

3.  Децата често искат да защитят родителите си. Това е една от главните причини те да 
прикриват насилие.
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РИСКОВЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ ИЛИ 
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКА

Прекратяването на една връзка, съпровождана с насилие, е много трудно. То може да бъде 
свързано с риск от емоционални, психологически, а и понякога психически травми.

Рискове от физическо насилие и психологическа травма [17]

 ♦ Заплахите и насилието могат да ескалират, което да навреди на жертвата, децата, 
приятелите, семейството или домашните любимци.

 ♦ Насилникът може да изпълни своите закани и заплахи за самоубийство и да навреди на 
себе си.

 ♦ Насилникът не спира с тормоза, заплахите, преследването, както и словесните и 
емоционални нападки, особено когато става дума за постоянна връзка (разпореден от 
съда режим на посещения)

 ♦ Сериозно физическо нараняване  и/или смърт на жертвата.

 ♦ Изнасилване или сексуално насилие спрямо жертвата.

Рискове, свързани с децата [17]

 ♦ Емоционално, физическо и/или сексуално насилие

 ♦ Повишен риск за децата поради ненаблюдавани или слабо контролирани посещения от 
страна на насилника.

 ♦ Загуба на родителски права и възможно отвличане от насилника.

 ♦ Негативно влияние на децата като резултат от разпадането на семейството.
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Рискове, свързани с финансите [17]

 ♦ Притеснение относно плащане на съдебни такси.

 ♦ По-нисък стандарт на живот – възможна загуба на дом, имущество, смяна на квартал.

 ♦ Загуба на доход или работа – възможна загуба на доход на партньора, възможна смяна 
на работа заради преместване в друг град или невъзможност за издръжка на децата, 
неспособност за работа в среда на заплахи и тормоз.

Рискове, свързани с връзката [17]

 ♦ Загуба на партньора, загуба на връзката.

 ♦ Намаляване на помощта за децата, транспорт, домакинство.

 ♦ Загуба на домашен помощник, особено като става дума за възрастен човек или човек в 
неравностойно положение.

Рискове, свързани с взаимоотношенията със семейство, приятели и общност [17]

 ♦ Страх от негативни реакции на приятели, членове на семейството, професионалисти.

 ♦  Отказ да се приеме проблема сериозно, обвинения или натиск „да се постъпи правилно”

 ♦ Осъждане като лоша съпруга, майка, дете, баща, съпруг, партньор ...

 ♦ Страх да не се налага хората да заемат страна или нежеланието им да се включат в 
решаването на проблема.

 ♦ Притеснение, че ще са тежест на приятелите и семейство, когато ги търсим за помощ.

 ♦ Принуда да останат във връзката заради религиозни или културни убеждения ( децата се 
нуждаят от баща, от майка..)

 ♦ Притеснения за влошаване на ситуацията от действията на хората, които се опитват да 
помогнат.
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ТЪРСЕНЕ И ОТГОВОР

Подходящ и подкрепящ отговор към жертвата 
на насилие

„Съпругът ми винаги се подиграваше и ми казваше, че той е над закона. И това наистина беше 
вярно. Някак си той винаги успяваше да се спаси. Една жена трябва да има много необходими до-
казателства, за да успее в борбата срещу насилника. Без огромна подкрепа, тя ще загуби тази 
битка. Слушайте жените, когато говорят за насилие. Не чакайте преди да предложите 
помощ. Никога не чакайте! Това може да спаси нейния живот.”

                                                                                                                                                    (Ана, 56 години)

Прекратяването на една насилствена връзка изобщо не е лесно и погледнато статистиче-
ски се случва на седмия опит. Подходящата подкрепа може да спаси живот.
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ПРОЦЕСЪТ НА ТЪРСЕНЕ НА ПОМОЩ
Според едно проучване, жертвите на насилие имат между 5 и 12 контакта с различни хора и 
институции, преди да получат необходимата подкрепа.  

Това е историята на Олга.

“Още след първата година съвместен живот, започнах да си мисля за напускане, но като чуж-
денка имах наистина малко приятели. Дори за малкото приятели, които имах, той повтаря-
ше, че са проститутки и не трябва да прекарвам никакво време с тях. Нямах никаква инфор-
мация и идея към кого да се обърна в тази ситуация. Беше още по-трудно да го напусна, защото 
имахме две деца. Ако знаех къде да потърся помощ  и за съществуването на защитени жилища, 
където бих мога да отида, щях да напусна на секундата. Може би не веднага, но бих опитала, но 
втората година щях да избягам при всички положения!

Аз дори не осъзнавам как точно се случи. Забелязах, че не се чувствам добре. Бях станала жерт-
ва на психологическо насилие, той ме унижаваше, критикуваше, винаги внимавах какво ще 
кажа. Той ме насилваше физически, но престана след като поисках да се обадя в полицията. 
Това беше шест месеца преди да избягам. Постоянно ме заплашваше, че ще ми отнеме децата, 
които често ставаха свидетели на тази негова агресия. Насилието започна след като се пре-
местихме в Словения.

Спомням си момента, когато той ме заплаши с нож и аз нямах силата да му отвърна, не знаех 
какво да направя. Много воля е необходима, за да напуснеш насилника, и е трудно да събереш 
цялата си сила, защото нямаш никаква подкрепа, нямаш никого, с който може да поговориш 
и споделиш, и да получиш сила и кураж от него. Където и да търсех, винаги срещах неговото 
семейство. Ако случайно бях говорила с други хора, щях да бъде наказана за това.

Страхувах се, че ще полудея, ще загубя себе си и моята вяра, това чувство беше ужасяващо. 
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Дори по-голямото ми дете, което беше на 11 години, подготви своите дрехи и играчки и иска-
ше да заминем, защото не можеше да живее повече по този начин. В този момент осъзнах, че 
трябва да избягам.

Моя приятелка, също чужденка, ми помогна. Обадих и се и й споделих какво се случва. Тя отгово-
ри, че това не е нормално и неговите действия са нелегални и незаконни. Тя ми обясни относно 
защитени жилища и кризисни центрове. Тя ме спаси! След това ми помогна още една приятел-
ка. Тя ме заведе до социалните услуги. Рискувах много! Цял ден се чудех дали да го направя и дали 
това е правилното решение. Да се обадиш в полицията и да съобщиш, че мъжът ти е насил-
ник, се приема като табу, което просто не правиш. Но аз го сторих! Това беше правилното 
решение! Те помогнаха на мен и моите деца.”

Въпроси за проверка

Защо смятате, че Олга е останала в насилническата връзка толкова дълго? 
a.  Тя не е знаела, че това, което се случва, е насилие.
б.      Тя е обичала партньора си.
в.      Тя е останала заради децата.
г.      Тя не е имала къде да отиде.
д.      Нейният партньор я е заплашил с различни форми на насилие.
е.      Тя се е страхувала.
ж.     Тя не е искала дя отнеме децата от баща им.
з.      Тя не е имала информациякаква подкрепа може да получи.

Какво е помогнало на Олга да напусне партньора - насилник? 
a.  Помощ и подкрепа от близък човек . 
б.      Информация за различните форми на помощ. 
в.      Семейството на партньора й. 
г.      Тя е била разтревожена и искала да защити децата си. 
д.      Нейните здравословни проблеми. 
е.      Положителният отговор от институции, които работят с жертви на насилие. 
ж.     Когато децата ясно й показали, че не искат да живеят в насилие. 
з.      Страхът за бъдещето на децата й.

Важно е да се знае, че жертвите на домашно насилие използват различни стратегии за 
оцеляване всекидневно, за да помогнат не само на себе си, но и на децата си.
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ОСНОВНИ НАСОКИ – 
КАК И КАКВО ДА ПОПИТАМ
Най-важно е да се разбере, че няма универсален подход. Всяка жертва на насилие има своята 
собствена история. Все пак има няколко задължителни неща, които трябва да се следват. Не 
забравяйте да бъдете търпеливи, неосъждащи и състрадателни.

Не забравяйте да задавате правилните въпроси няколко пъти, често въпросите са фо-
кусирани върху поведението на жертвата и отговорността й за насилието, вместо към 
извършителя и възможностите за помощ.

A – Безопасна среда и НАДЕЖДНИ взаимоотношения

В основата за провеждане на благоприятен разговор са безопасната среда и надеждните от-
ношения. 

Подкрепяща среда

• Подходящо място за разговор;
• Физическа и емоционална безопасност;
• Поверителност;
• Поставянето на плакати, постери и материали с информация за жертви на насилие на 

видно място предразполага жертвите да се чувстват в безопасност и на сигурно място, 
където могат да споделят своите проблеми. Материалите трябва да са достъпни във вся-
какви формати и по възможност на различни езици.
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Подкрепящи отношения

• Разбиране без осъждане;
• Емпатия ;
• Полът на човека, предлагащ помощ, също е важен фактор.

Важно е жертвите на насилие да получат подходяща емоционална подкрепа, която включва 
осигуряване на поверителност, внимателно изслушване без осъждане, уверяване, че не са от-
говорни за насилието и разбиране на негативните чувства. [19]

Въпроси за проверка

Кога според Вас и Вашия опит една връзка е безопасна? 
Какво Ви помага да потърсите помощ и да кажете на някого за Вашия проблем, нещастие?

КЛЮЧОВИ НЕЩА, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАВЯТ...

Задайте си въпроса: “Безопасно ли е да питам за насилие?”

Попитайте лицето дали е жертва на домашно и основано на пола насилие само тогава, кога-
то няма друг придружаващ го човек. Интимен партньор, член на семейството или пораснало 
дете може да бъдат насилници.

Обяснете на лицето, което е жертва на насилие: “Вашата безопасност и благосъстояние са 
приоритет. Затова е важно да се съобщи за насилието, за да може да получите помощ и 
подкрепа, и то да бъде прекратено, а Вие да сте в безопасност.”

Важно е да се обясни за конфиденциалността и границите й. Има известна информация, която 
трябва да се съобщи, докладва.
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Б – Основни препоръки за разговор с жертвите на насилие.

 ♦ Слушайте без да осъждате. 
 ♦ Наблюдавайте (какво виждате, чувате, как жертвата говори, езика на тялото й).
 ♦ Задавайте въпроси, но не разпитвайте.
 ♦ Не правете прибързани заключения. 
 ♦ Обяснявайте.
 ♦ Бъдете искрени.
 ♦ Не се опитвайте да я спасите.

Насоки за активно слушане
• Слушайте внимателно без да прекъсвате. 
• Уважавайте значението на мълчанието – трябва да го 

позволите и да сте способни да се справите с него.

Обръщайте внимание на езика на тялото
• Показвайте внимание и интерес с езика на тялото.
• Осигурете невербална стимулация на разговора (т.e.ки-

мане).
• Обръщайте внимание на невербалната комуникация на 

събеседника.

Питане 
• Не задавайте твърде много въпроси. 
• Нека въпросите да са отворени и да позволяват обмис-

ляне (т.e. какво, кой, как).
• Не използвайте въпроси, започващи със ЗАЩО (т.e. Защо 

не сте говорили за това преди? …).
• Проверявайте думите или твърденията, които не разби-

рате.

Отговор 
• Стимулирайте разговора с прости думи и коментари 

(Може ли да ми разкажете малко повече? Разбирам.Мхм 
и др...) 

• Обобщаване на това, което лицето ви е казало(история 
и чувства на лицето).

• Използване на “Аз - послания” – кажете на човека как 
Вие виждате нещата, а не как би трябвало да се чувства 
(„Аз мисля, че...“ вместо „Вие сте...“)

• Назовете чувствата зад думите (т.е.„Вие сте ядосани“).
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Какви думи да се използват?

Моля изберете подходящата дума за всяко изречение при разговор с жертва на насилие.

• Разбирам какво казвате, сигурно е _____________(трудно/катастрофално).  => Не трябва да 
използвате думи, с които да драматизирате прекалено ситуацията.

• Разбирам, че _____________(се чувствате като страхливец/изпитвате страх). => Не трябва 
да слагате етикети, осъждате или унижавате.

• ______________. (Трудни/Ужасни неща) се случват на някои деца. => Не трябва да се използ-
ват думи за прекалено драматизиране на ситуацията. Това може да попречи на желанието 
на жертвата да говори за преживяното от нея.

• Предполагам, че се чувствате  ________ (безпомощни/като нищожество). => Не трябва да 
използвате метафори.

• Нормално е да бъдете ________ (тъжен/ ядосан/разтревожен). => Можете/трябва да назо-
вавате чувствата.

• _________________ (Отвратително е / Грешно е) да удряте някого. => Не трябва да използва-
те думи, чрез които да драматизирате прекалено ситуацията или да загатвате за пато-
логия. Това може да попречи на желанието на жертвата да говори за преживяното от нея.

• Всеки __________ (допуска грешки/може да бъде глупав) в определен момент от живота си. 
Не трябва да се обвинявате. => Не трябва да използвате думи, които допълнително да на-
товарят човека или да го накарат да се почувства засрамен или не на място. 

• Вярвате ли на Вашия ________________ (насилник/съпруг), когато казва, че Вие сте виновни 
за неговото насилническо поведение?  => Не трябва да използвате думите насилник или 
извършител, тъй като жертвата е свързана с него, независимо от насилието.
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Въпроси за проверка

•  “Защо не си тръгнахте по-рано?” Смятате ли, че този въпрос е подходящ?
•  Смятате ли, че е уместно да критикувате извършителя, когато говорите с жертва на на-

силие?
•  Смятате ли, че е уместно да използвате думи на друг език?
•  Смятате ли, че е уместно да критикувате дете – жертва на насилие, за поведение, което 

смятате за нередно (напр. чупене на стъклена ваза, бягство от училище, грубо отноше-
ние към родител …)?

В – Какво да правя, какво да питам, какво да кажа?

Когато някой сподели с нас, че е жертва на насилие и има молба за помощ, е важно да се от-
говори на този призив подходящо и правилно. Твърде е вероятно жертвата да се обръща за 
помощ за първи път и ние да сме единствените лица, с които тя би искала да говори и споделя 
какво е преживяла. Важно е да се гарантира, че жертвата има положителен опит при търсенето 
на помощ. Лош отговор или бавна и неадекватна реакция може да предизвикат отказ в самата 
жертва.

Попитайте: “Имате ли нужда от помощ?” или “Как мога да Ви помогна?”

Кажете на лицето: “Вие не сте виновни.” или “Вие имате правото да бъдете в безопасност.”
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Основни насоки
Важно е да се знае какво да се каже и какво да не се казва. Едно от важните послания за жерт-
вата на насилие е: „Вие не  сте отговорни за насилието.”

Какво да се прави, какво да се каже 

• Бъдете подкрепящи и внимателни. 
• Добре е да се пита: 

“Как мога да Ви помогна?”
“Случило ли се е нещо?”
“Имате ли нужда от помощ?”
“Чувствате ли се застрашени?”
“Вашият живот и този на децата Ви застрашени ли са по някакъв начин?”
“Казали ли сте вече на някого за насилието/тормоза?”

• Изразяване на разбиране на тази трудна ситуация. 
• Показване на загриженост. Кажете, че искате да помогнете.
• Ако лицето е разстроено, попитайте как може да му помогнете.
• Опитайте се да помогнете, гарантирайки физическата й безопасност.
• Слушайте внимателно какво споделя жертвата (вербално и невербално). 
• Обяснете как може да помогнете.
• Аз подчертавам, че лицето е силен човек, способен да оцелее в такова насилие и да спо-

дели това с останалите.
• Обръщам внимание на това, от което жетвата се нуждае и иска  (защита от насилието, 

информация към кого да се обърне, в получаването на професионална помощ, къде се 
намират кризисните центрове)

• Показвам, че й вярвам напълно. 
• Не се опитвам да търся доказателства, че тя наистина е жертва на престъпен акт. Това е 

работа на полицията. Аз вярвам на това, което жертвата споделя с мен.
• Не се опитвам да търся “обективната истина”. Това е работа на полицията. Моята цел е да 

предложа емоционална подкрепа и основна информация на човека.
• Ясно изразявам моята позиция срещу насилието. Не се опитвам да толерирам, омалова-

жавам или оправдавам насилието. 
• Казвам, че всички имаме правото да бъдем в безопасност.
• Обяснявам, че никой няма право да малтретира останалите. 
• Аз казвам: “Вие не сте виновни за това насилие.” Подчертавам, че насилникът е единстве-

но виновен за насилието. 
• Аз помагам в преценката какви ресурси за помощ и подкрепа има лицето (приятели, фа-

милия, колеги, образование, умения …).
• Аз предлагам информация относно различни видове програми за помощ (институции, 

неправителствени организации, процедури).
• Уважавам техните решения. 
• Благодаря за гласуваното доверие при споделянето на този проблем.
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Какво да не се прави, какво да не се казва 
• Не питайте: 

“Какво направихте, за да предизвикате насилие от негова 
страна?”

“Защо не споделихте този проблем по-рано?”
“Защо не избягахте по-рано?”
“Как може да позволите на някого да се отнася към Вас по този 

начин?”
• Не търсете доказателства за насилие.
• Никога не изисквайте конфронтация с насилника.
• Насилникът има по-голяма сила, отколкото жертвата, връзката не е равностойна. 
• Да не се действа покровителствено към жертвите на насилие. Третирайте ги като компе-

тентни възрастни хора. 
• Да не се съдят и оценяват хората заради техните вярвания, чувства и действия.
• Не трябва да имате нереални очаквания към жертвите. Не трябва да оказвате натиск 

върху тях.
• Не давайте съвет.
• Не ги карайте да се чувстват, като че ли те също са допринесли за насилието. 
• Да не се изисква и разпитва за подробна информация, какво точно се е случило. 
• Не се преструвайте, че не сте разбрали за насилието. 
• Не се опитвайте да спасите човек. Поддържайте подходяща дистанция (не предлагайте 

да останат у вас, когато те няма къде да отидат, придружете ги до дома им, за да могат те 
да вземат необходимите дрехи, документи и  неща, които ще са необходими да избягат 
от насилника).

• Не реагирайте твърде драматично (“О, това е катастрофално; Това наистина е шокиращо 
…”).

• Не критикувайте нито жертвата, нито насилника. 
• Не споделяйте подробно вашия опит, свързан с насилие 
• Не карайте жертвата да напусне насилника
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Разговор с деца – жертви на тормоз
Децата, жертви на насилие, може да се изправени пред редица последствия. За по-голяма част 
от тях несигурността, тревожността и страхът са били или все още са част от ежедневието. Ко-
гато става дума за подходяща помощ и подкрепа към едно дете, трябва да се вземат под внима-
ние техните нужди в моментната им ситуация. Последното понякога означава, че ние трябва да 
направим стъпка назад в нашите начинания и в темпото за осигуряване на подкрепа и помощ.

Когато по-голяма част от хората се запознаят с реалността на сексуалното и физическо наси-
лие над деца, те не могат да скрият първоначалната си реакция: „Възможно ли е това?, Аз не 
мога да повярвам, че това е истина.“ Често човек се разкъсва между това да предприеме или 
не определени действия. Това се дължи на факта, че те си повтарят „Не съм сигурен дали това 
е истина“ или „Не съм сигурен как да помогна или дали няма да навредя още повече на детето“. 
Много е важно те да разберат, че им вярваме и искаме да помогнем, когато те не могат сами да 
си помогнат. Предполагаемо насилие към деца винаги трябва да се докладва. Събитията след 
разкриване на физическо или сексуално насилие над дете (реакция на семейството, намеса на 
полицията, съда и центровете за социална работа) имат огромен ефект върху последствията от 
насилие върху детето.

Важно е детето да говори, колкото се може по-малко пъти за преживяванията си на насилие. По 
този начин може да предотвратим бъдещи травми, породени от постоянните разпити и споме-
ни за насилието.
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Уместни реакции 
• Останете спокойни, първата реакция е много важна. 
• Вярвайте на това, което детето ви казва. Твърде често не му вярва-

ме. Слушайте го и не осъждайте.
• Потвърждаване на чувствата на детето (“Разбирам, че си много 

разстроен.”, “Нормално е да бъдеш тъжен.”)
• Детето може да използва преки рисунки, за да опише какво е пре-

живяло. Бъдете подготвени и се опитайте да използвате същите 
изрази.

• Не трябва да се притеснявате да говорите с него по теми, които ви смущават.  Уверете се, 
че детето не се страхува да говори с Вас относно всичко.

• Не правете бързи заключения. Оставете първо детето да се разкаже неговата история.
• Уверете детето,  че:

 ° Вие сте загрижени за него;
 ° Вие все още сте негов приятел;
 ° Това не е негова грешка.

• Споделете на детето как вие ще реагирате и какво ще направите (намирането на подхо-
дяща помощ …).

Неуместни реакции
• Отричане на преживяното насилие (“Сигурен ли си, че това се слу-

чи?”). 
• Подчертаване на вината и отговорността на детето (“Ти наистина 

не слушаше”)
• Прекалено драматична реакция (“О, това е катастрофално; това е 

шокиращо …”)
• Подчертаване на състоянието на жертвата (детето е “наранено”, 

безсилно …).
• Прекалено защитно поведение към детето.
• Насочващи въпроси (“Ти ходи ли до стаята му?”).
• Негативен формат на изреченията.
• Два въпроса в едно изречение (кой, на кого, какво).
• Думи на чужд език.
• Въпроси, започващи със “защо” (“Защо не каза по-рано за това?”).
• Изразяване на шок и недоверие. 
• Критикуване, даване на поуки, мъмрене.
• Заплахи (“Ти трябва да кажеш истината. Баща ти може да отиде в затвора заради теб.)
• Обещания извън нашата власт (“Обещавам, че никога няма да се повтори.” „Обещавам, че 

няма да кажа на никого за това.”)

Запомнете:Въпроси започващи със ЗАЩО (Защо не избяга по-рано? Защо не каза по-ра-
но? Защо …?) може да останат неразбрани от жертвата и тя да се чувства отговорна за 
извършеното върху нея насилие.
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Стъпки на подкрепящ разговор
Отделете достатъчно време за разговор с жертвата и следвайте стъпките по-долу:

Бъдете емпатични, внимателни, търпеливи и бъдете на страната на човека, дори 
да сте раздразнени. Запознайте го с възможностите.

Установяване на контакт

Започнете като се представите.

Здравейте, аз съм Джейн.
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Преценете  дали е подходящо и безопасно да питате/говорите за насилие? Някои от въпросите 
са:

• “Имате ли нужда от помощ?”
• “Всичко наред ли е?”
• “Как мога да Ви помогна?”
• “Чувствате ли се застрашена?”
• “Застрашен ли е по някакъв начин Вашият живот и живота на децата Ви?”

Помислете за безопасност, доверие и конфиденциалност.
Къде да говоря с жертвата на насилие, за да може да се чувства в безопасност и 

да не се страхува да говори за ужасните преживявания? Кой да присъства?

Кое би било по-добро място за разговор с жертва на насилие?
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Какъв е проблемът?

Слушайте това, което Ви казва човекът (вербално и невербално).

Концентрирайте се върху жертвата.

Важно е да разберем техните нужди и очаквания към нас.

Това може съществено да ни помогне в оценката на емоционалното състояние на човека, 
неговите нужди (от информация, действие и др.) и очаквания.

Разбирам, че имате съмнения. Искам 
само да знаете, че удрянето, запла-
хите, обидите не са в реда на нещата. 
Това, което се е случило на Вас и деца-
та Ви, е домашно насилие.

Може би съм несправедлива с него. 
Той може да бъде мил и обичащ. И е 
добър баща. Удрял ме е само няколко 
пъти. Той обеща, че няма да се повто-
ри. Чувствам вина при самата мисъл за 
съобщаване за насилие в полицията.
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Ако жертвата казва, че те не е сигурна дали нейното преживяване се „счита“ за домашно наси-
лие, възможно е тя да се нуждае от факти и доказателства, потвърждаващи насилието. 

Определете насилието като такова. Не използвайте други определения като конфликт, 
спор,лоша комуникация, преувеличаване, прекалена чувствителност и др.

Bвярвайте им, че те са жертви на насилие.

Ясно посочете кой е жертва и кой насилник. Подчертайте ясно, че човекът, причиняващ 
насилие, е напълно и изцяло отговорен за това насилие; никога не се опитвайте да разде-
лите вината на две между жертвата и насилника.

Жертвите често се чувстват виновни за насилието. Те приемат напълно представянето на на-
силника, че това е тяхна грешка. Честото повтаряне, че те не са сгрешили, помага. 

Ако жертвите повтарят, че не напуснат насилника, защото няма къде да отидат, в повечето слу-
чаи не е вярно. Те най-вероятно нямат необходимата информация за техните права и възмож-
ности.

Жертвите се нуждаят от информация за последващи реакции, дължащи се на претърпяно наси-
лие. Психологичните, емоционалните и поведенчески състояния на жертвите не трябва 
да се третират като патологични, а като нормални реакции към насилието. За да може жерт-
вата да оцелее в жестоки отношения на насилие, тя изгражда различни стратегии за оцеля-
ване, което е напълно нормална реакция след преживяното насилие. [20]
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Какво е направено до момента?

Питайте, изследвайте и слушайте:  Какви стъпки са предприели те, за да се прекрати 
насилието и да получат помощ?

• Говорили ли са с някого преди Вас за преживяното насилие,
• Съобщавали ли са за насилие в миналото,
• Получавали ли са помощ от социалните служби,
• Били ли са в кризисен център или защитено жилище,
• Кой им е помогнал до момента… 

Предложете емоционална подкрепа:
• Поздравете ги за решението им да потърсят помощ,
• Помогнете за премахване на чувството за вина,
• Говорете с тях за емоции, чувства, нужди.

“Говорили ли сте вече с някого за на-
силието?”
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Какви са възможните стъпки и достъпни ресурси? 

Разгледайте заедно с лицето неговите налични ресурси (подкрепяща социална мрежа, жилищ-
ни условия, финанси, заетост…) и възможни стъпки да се спре насилието и жертвата да напусне 
насилника.

Предоставете им информация относно различни програми за помощ (институции, неправител-
ствени организации, различни процедури)

“Няма на кого да разчитам.”



Проект FIRST – Изграждане на капацитет на първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие 63

Важно е да се проучат източниците, които зареждат жертвата с енергия, помагат й да се успо-
кои, да се чувства отпочинала и щастлива, подкрепена и уважавана. Какво могат да направят 
жертвите, за да се чувстват добре психически и физически.

Важно е да се погрижите за себе си. Кои 
са нещата, които Ви помагат да се успо-
коите, да мислите положително?

Аз имам много добра приятелка, която ме раз-
бира и с която мога да говоря открито. След 
това са децата ми. Те ми дават кураж да про-
дължа и да не се отказвам. Искрено се радвам, 
когато сме заедно, играем, смеем се. Всички го 
заслужаваме. Работата ми помага страшно мно-
го да се чувствам щастлива и радостна. Някак си 
успях да продължа, без да губя надеждна и да 
вярвам, че ние заслужаваме по-добър живот.
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План за действие

Изгответе на план заедно с жертвата за бъдещите действия за спиране на насилието и получа-
ване на необходимата помощ и подкрепа.

Подкрепете и уважавайте техните решения.

Споделете какви биха били Вашите стъпки (задължително съобщаване в полицията и т.н.).

При спешност, когато животът й е застрашен, или в други сериозни ситуации, незабавно 
потърсете  помощ от полицията!

Заедно с жертвата изгответе ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
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План за безопасност за жертви на насилие, 
когато те живеят с партньор насилник
Планирайте заедно стъпките за осигуряване на безопасност на жертвата.

Избягвайте кухнята (ножове и др.) Избягвайте стаи без изход, бани и др.

Избягвайте стаи, където се съхраняват оръжия. Не отивайте в стаята на децата, тъй като партньорът 
Ви може да нарани и тях. Научете ги да излизат и да не 
се опитват да помагат. Ако са достатъчно големи, може 
да им покажете как да се обадят в полицията.

Винаги носете с Вас (или пазете на място, от което 
може да ги вземете бързо) важни документи (паспорт, 
здравна книжка, лична карта, шофьорска книжка и 
др.) и лекарствата, които Вие или децата приемате.

Обсъдете с децата си как да се справите с изблиците 
на насилие (дали да отидат до съседите, да се обадят в 
полицията и др.).
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Когато физическото насилие не може да се избегне, 
заемете позиция, която ще намали щетите(свийте се 
на кълбо, защитете глава с ръцете си)

Избягвайте шалове или дълги бижута; насилникът 
може да ги използва, за да Ви души.

Дръжте телефона си зареден и винаги с Вас. 
Запаметете важните номера на бързо набиране.

Ако е възможно, кажете поне на един съсед за 
тормоза и го помолете да се обади на полицият, ако 
чуе писъци или викове за помощ. Опитайте се да 
поддържате отношения с поне един човек, на когото 
вярвате.

Записвайте всички актове на насилие, в случай 
че подадете сигнал за насилие в бъдеще. Пазете 
записките си на сигурно място, за предпочитане далеч 
от дома.

Ако имате наранявания, идете на лекар. Пазете цялата 
медицинска документация на сигурно място.
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Опитайте се да вършите поне едно нещо извън 
дома си (ходене до магазина, разхождане на кучето, 
изхвърляне на боклука и др.).

Ако е възможно и колкото може по-често сменяйте 
паролата на електронната си поща, профилите в 
социалните мрежи (facebook, linkedin,и др.)и за 
онлайн банкиране, за да ограничите възможносттта за 
контрол от партньора.

Свържете се с местна програма за домашно насилие, 
където може да получите емоционална подкрепа, 
консултиране, съвет за кризисно настаняване и друга 
информация и услуги независимо дали ще решите да 
прекратите връзката си или не.

Изградете възможно най-силна система за подкрепа.

Споделете тази информация с жертвата на насилие
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Споделете тази информация с жертвата на насилие

Когато се прекратява насилническа връзка

• Вземете само и единствено вещи от първа необходимост за Вас и за децата Ви. Ко-
гато сте на сигурно място (кризисен център, шелтър, роднини, приятели ...), полицията 
може да Ви придружи да вземете останалите лични неща.

• Уверете се, че насилникът няма да разбере, че  се опитвате да избягате. Правете 
обикновените неща от ежедневието, както досега. Ако прекарвате повече време у дома 
сами, излезте, докато партньора Ви го няма.

• Идете на място, където партньорът Ви няма да Ви намери (защитено жилище, кризи-
сен център, приятели, които не познава и др.)

• Ако е възможно, оставете при приятел или роднина Ваш куфар с важни неща, ко-
пия на документи, лекарства и резервни ключове за кола и апартамент.

• Ако имате възможността да подготвите план за действие при случай на бягство от насил-
ника, свържете се с неправителствените организации или социалните служби, които 
могат да ви помогнат.

• Можете да се обърнете за помощ към организациите – членки на Алианса за защита от 
насилие, основано на пола или да посетите сайта - http://www.alliancedv.org/ . Можете 
да потърсите помощ и като се обадите на денонощната телефонна линия за жертви на 
насилие – 02/ 981 76 86 или телефонната линия за деца – жертви на насилие - 111 116.
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След прекратяване на насилническа връзка

• Когато сте у вас, инсталирайте достатъчно механизми за сигурност.

• Винаги носете зареден телефон в себе си с важни номера на бързо избиране.

• Обадете се на полицията, ако партньорът Ви е отново агресивен към Вас.

• Научете децата си да знаят Вашия номер/номера на полицията наизуст, в случай че 
бившият ви партньор направи опит да ги отведе/отвлече.

• Помислете да смените телефонния си номер.

• Внимавайте с кого споделяте Вашия нов адрес, с цел насилникът да не го узнае.

• Внимавайте какво публикувате онлайн.

• Внимавайте да не получавате важни писма на стария адрес.

• Помислете за подаване на сигнал за насилие в полицията, това ще ви донесе още по-го-
ляма сигурност

• Ако вашият партньор има ограничителна заповед, помолете съседите да се обадят на 
полицията, ако го видят близо до дома Ви. 

• Уведомете училището/детската градина за ситуацията  и контактите на децата Ви.

• Избягвайте усамотени  улици и паркинги.

• Сменете всичките си пароли (социални мрежи, онлайн банкиране ...).
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Приключване на разговора

Изразете благодарност за доверието им. Посочете, че той/тя е силен човек, защото може да 
говори за насилието.

Благодаря Ви, че ми разказахте за  
преживяното. Заслужавате да во-
дите живот без насилие.
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Когато животът е в опасност

При спешен случай, когато животът е в опасност или когато се налага 
намеса на полицията, обадете се на спешния номер!

112
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ДЕЙСТВИЕ

Подаването на сигнал за домашно и основано на пола насилие е много важна стъпка за прекра-
тяване и предотвратяване на насилие! 

Това е историята на Олга.

“Аз бях ужасена, когато трябваше да реша дали да се свържа с полицията. Страхувах се как 
той щеше да реагира. Но накрая се реших и го направих.

Аз имах много добри впечатления от контакта с полицията, особено след като бях чувала, че 
те не желаят да се занимават със семейни проблеми. Веднага след като се обадих, мъж и жена 
- полицаи дойдоха у нас. Разделиха мен и съпруга ми в различни стаи. Полицаят му обясни, че 
не трябва да ме малтретира. И дори по-късно, когато написах и предадох жалбата, полицаят 
беше много мил и сърдечен.

Моят опит със социални центрове за работа беше отличен. Жената, работеща там, ме по-
пита дали искам да ме настанят временно при тях и аз се съгласих. Тя организира всичко много 
бързо. Отначало бях планирала да се преместя по-късно, тъй като съпругът ми беше позволил 
да отида на почивка със сина ми. Ние имахме разговор в центъра, но само ден по-късно тряб-
ваше да се обадя на полицията и да съобщя за ново насилие над мен. На следващия ден, докато 
мъжът ми беше на работа, се свързах с центъра от телефона на сина ми (съпругът ми беше 
спрял моя телефон), и организирахме цялото преместване. Приготвих всичко през нощта и 
бях готова да го напусна. Моят опит с центровете за социална работа е наистина позити-
вен, от първата до последната стъпка. Те ми помогнаха да продължа напред, предложиха ми 
подкрепа и аз съм им много благодарна.

След като напуснах съпруга си, се чувствах свободна. Отначало ти трябва малко време да 
свикнеш, че си сама, да бъдеш себе си, да имаш възможността да правиш това, което искаш, без 
да искаш разрешение, и най-важното – да имаш спокойствие за теб и децата. Трябва да имаш 
енергия, защото след това има други проблеми, с които трябва да се справяш. Най-трудно е да 
намериш отговор на въпросите – защо търпях това толкова много? Аз бях разочарована от 
съпруга си, но и от себе си. Понякога се ядосвам, но не е толкова ужасно, колкото преди.

Да напусна съпруга си беше много важно решение в моя живот. Моя приятелка ми беше каза-
ла година преди това, че това ще се случи, и след година или две ще живея самостоятелно и 
щастлива с моите деца. Тя беше права.”
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КАК СЕ ПОДАВА СИГНАЛ ЗА НАСИЛИЕ

Можете да подадете сигнал за насилие в полицията. 

• Обадете се на 112 ако става дума за спешен случай и пряка заплаха за Вас.

• Може да отидете и до най-близкото полицейско управление.

Основната задача на полицията е да предпази Вас и Вашите деца!
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Как се подава сигнал за насилие в полицията? 
• Сигнал за насилие или подозрения за насилие могат да бъдат подадени: по телефона, 

лично.

• Важно е да подадем сигнал за насилие. Всеки може да го направи.

• Много е важно работещите в детски градини, училища, медицински институции да съоб-
щават за възможни случаи на насилие, малтретиране и неглижиране на деца! 

По телефон

Можете да се свържете с полицията по всяко време. Само 
наберете номера за спешни случаи.
Ако сте свидетел на насилие, трябва да предоставите 
следната информация:

• Вашата лична информация (име).
• Вашето местоположение (къде сте Вие (жертвата) 

по време на обаждането)
• Какво се е случило, защо търсите помощ от полици-

ята.
• В случай че е необходима медицинска помощ, за-

явете това веднага! 
• В случай на непосредствена заплаха останете на 

линия. 
Полицейският служител ще Ви обясни точно какво да 
правите. Ако е необходимо, полицай ще бъде изпра-
тен на място.

Ако критичната ситуация се задълбочава:
• Полицаят винаги записва името и адреса на жертвата, мястото на инцидента, предишни 

сигнали и за какво е обаждането. Той успокоява жертвата, че помощта е близо. В случай 
че ситуацията е критична или има пряка заплаха за жертвата или дете/деца, той изчаква 
на телефона, докато полицията не пристигне на адреса.

• Когато полицията получи сигнал, те са вече информирани за ситуацията и местонахож-
дението на извършителя, дали той е въоръжен или не, дали е под въздействието на ал-
кохол или наркотични вещества, дали жертвите с е нуждаят от медицинска помощ, дали 
жертвите са бременни жени, дали други хора са изложени на риск, дали е необходима 
незабавна заповед за защита.

След случай на насилие, жертвата може да бъде посъветвана да:
• Затвори всички изходи на жилището/сградата ако на-

силникът го няма, да се скрие по най-бързия начин 
при съседите, докато полицията дойде, ако е опасно, 
да докладва месторазположението си ако съседи ги 
няма. Полицията може директно да насочи жертвата 
към неправителствените организации, работещи с 
жертви на насилие.

• Ако на телефона е дете, важно е да го успокоим и по-
съветваме да се скрие на сигурно място.



Проект FIRST – Изграждане на капацитет на първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие 75

В полицейското управление

Бъдете добре подготвени, когато съобщавате за 
насилие – запишете цялата информация за инци-
дентите, за да може тя да бъде предоставена на 
полицията. Вие трябва да разкажете и опишете 
какво точно се е случило и защо имате нужда от 
помощ.

Покажете задължително на полицая Вашите 
травми, причинени от насилника, отидете неза-
бавно на лекар и/или гинеколог и пазете пре-
доставените ви документи за доказателство.

Бъдете сигурни, че сте посочили кой може да бъде евентуален свидетел на насилието.

Обсъдете с полицията възможността за евентуални материални щети вследствие от насилието, 
тъй като те ще разследват случая.

Бъдете сигурни, че пазите всички документи, свързани с доклада на полицията.

Може да отнеме няколко месеца, докато се насрочи дата за дело в съда.

Важно е да знаем
Някои неща, които трябва да запомним, когато подаваме сигнал за насилие:

• Насилникът често ще заплашва жертвата и ще се държи така, все едно нищо лошо не се 
е случило.

• Важно е жертвата ясно да заяви нуждата си от помощ

• Уверете се, че жертвата казва на полицията за всички замесени в насилието (деца, други 
лица). При необходимост полицията може да се свърже с професионалисти за оказване 
на помощ на жертвата и семейството й (социални работници и др.).

• Полицията ще говори отделно с жертвата и насилника. Процедурата може да отнеме ня-
колко часа.

• При необходимост полицията ще издаде временна ограничителна заповед на насилни-
ка. Така той няма да има право да се приближава до жертвата, независимо от нейното 
местонахождение.

• Ако са изпълнени законовите условия, насилникът може да бъде задържан.

• След приключване на случая, жертвата може да се прибере обратно в жилището.
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III. ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ И РАЗЛИЧНИ 
ФОРМИ НА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА, УСЛУ-

ГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ЖЕРТВИТЕ НА ДО-
МАШНО И ОСНОВАНО НА ПОЛА НАСИЛИЕ
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ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ

Домашното и основано на пола насилие са нарушение на човешките права. Жертвите имат пра-
во да водят живот без насилие.

Основните права на жертвите на домашно и основано на пола насилие включват:

• Правото да търсят защита от съда

• Правото да се обърнат за помощ към полицията в случай на застрашаваща живота им 
ситуация

• Правото да се обърнат към всеки лекар, който е длъжен да издаде документ ( чл. 4, ал. 3 
от Закона за защита от домашното насилие)

Въпрос за проверка

В случай на домашно насилие жертвата може:

þ  Да потърси помощ от полицията и съда.

ý		Да търси помощ без намесата на полицията.
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РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ПОМОЩ 
И УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА 

Съществуват различни налични ресурси за жертви на домашно и основано на пола насилие, 
които имат за цел да им помогнат за прекратяване на насилието, напускане на насилника и 
възстановяването им от последствията на насилие.

Според едно от проучванията след търсене и получаване на професионална помощ, 95% от 
преживелите насилие са по-информирани относно планирането на тяхната безопасност и 
гледат с надежда към бъдещето. 
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МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ 
ОТ ПОСЛЕДВАЩО НАСИЛИЕ 

Независимо от решението на жертвите дали да съобщят за насилието или не, важно е да 
се гарантира тяхната безопасност. 

Има различни мерки за защита на жертвите от последващо насилие. Една от първите и най-ва-
жни стъпки за прекратяване на насилието и защита на жертвите е съобщаване за наси-
лието в съответните институции.

Следните мерки се предлагат в България за защита на жертвите от последващо насилие:

1.  Задължаване на насилника да се въз-
държа от извършване на домашно 
насилие; 

2.  Отстраняване на насилника от съвмест-
ното жилище за период, определен от 
съда; 

3.  Забрана на насилника за приближа-
ване до жертвата, жилището, работно-
то място, както и местата за социални 
контакти и отдих на жертвата по реда и 
условията, определени от съда; 

4.  Временно определяне на местоживеенето на детето при родителя на жертвата или 
родителя, който не е извършил насилие, при условия, определени от съда, ако това не 
противоречи на интересите на детето; 

5.  Задължаване на извършителя на насилие да посещава специализирани програми; 
6.  Осигуряване на програми за възстановяване за жертвите. 

Всички мерки за защита срещу домашно насилие се налагат от съдия в съдебно заседание. Про-
дължителността на мерките е 18 месеца от издаването на заповедта за защита. Мерките се на-
лагат от полицията.

Една от първите и най-важни стъпки за прекратяване на насилието и защита на жертвите е 
съобщаване за насилието в съответните институции.

Въпрос за проверка
Кой налага задължителните мерки за защита на жертвите на насилие? 
Има повече от един верен отговор.

ý		Училището

þ  Полицията

ý		Общопрактикуващият лекар

þ  Съдът

ý		Нотариусът
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ОТТЕГЛЯНЕ ОТ НАСИЛИЕ 
НА БЕЗОПАСНО МЯСТО

След като жертвата на насилие реши да избяга от насилника, е важно да се гарантира нейната 
безопасност. В повечето случаи това включва настаняване на жертвата на сигурно място далеч 
от насилника. Важно е да се знае, че жени и деца, преживели насилие, може да се бъдат наста-
нени в шелтъри и кризисни центрове. 

Безопасните места в България са:
 ♦ Кризисни центрове
 ♦ Шелтъри

В шелтъра и кризисния център жертвите на насилие са в безопасност и  в стабилна и благо-
приятна среда, в която могат да поемат контрол над живота си и да градят своето бъдеще.
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ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ

Линиите за помощ за напълно безплатни, достъпни по всяко време и имат цел да помогнат и 
предоставят информация на жертвите на насилие. 

Национална гореща телефонна линия за домашно насилие 
Тази гореща линия е предназначена за жени и деца.
Целта на телефонна линия е да даде на жените, децата и техните поддръжници конфиденциал-
на подкрепа и информация, която да им помогне да са в безопасност. 

Линии за помощ и центрове за консултиране, предоставени от НПО
Неправителствените организации, които работят в областта на превенция на домашното и ос-
новано на пола насилие, както и предотвратяване трафика на хора, също предлагат линии за 
помощ и консултативни центрове.

МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ
Жертвите на домашно и основано на пола насилие са в риск от многобройни здравослов-
ни проблеми.

Жените, които са жертви на насилие са в риск от депресия и други психични проблеми.

Те може да изпитат различни соматични проблеми като безсъние, главоболие, стомашно-чрев-
ни симптоми, болки във врата, гърба и т.н.

Има голяма вероятност жените-жертви на насилие да започнат да получават предродилни гри-
жи от шестия месец на бременността.

Бременна жена е много вероятно да има множество контузии за разлика от такава, която не е, и 
да бъде наранена в областта на корема. Две от най-често срещаните прични за травма в корема 
са падане или нападение. Плацентата или директна фетална контузия може да доведе до смърт 
на плода.[29]

Медицинските лица имат важна роля при оценката и намесата в случаи на домашно и осно-
вано на пола насилие.

Здравословни проблеми като последствия от насилието

Домашното и основано на пола насилие са проблем за здравеопазването с епидемични раз-
мери. В допълнение към непосредствената травма , причинена от насилие, домашното и ос-
новано на пола насилие допринася за редица хронични заболявания, включително депресия, 
алкохол, зависимост от алкохол, наркотични вещества и др.

Особено важно е да се потърси медицинска помощ , ако жертвата е пострадала физически, из-
насилена, бременна или с психични проблеми, дължащи се на преживяното насилие. [30]
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Физически наранявания като последици от насилие
В случай на физически наранявания, жертвата на насилие 
трябва да потърси:

• Личния си лекар, или
• Гинеколог, или
• Ако е необходимо, спешното отделение. 

Жертвите на насилие винаги могат да потърсят меди-
цинска помощ дори и да не искат да съобщят за наси-
лие.

Много е важно жертвата да опише точно какви са нараня-
ванията, от кого са причинени и кога. Медицинското сви-
детелство може да бъде много важно като доказателство 
в съда, в случай че бъдат повдигнати обвинения срещу на-
силника. [30]

Изнасилване и други форми на сексуално насилие
Ако жертвата е била изнасилена от нейния партньор или 
друг човек, или е преживяла друга форма на сексуално на-
силие, много е важно да се обърне медицинско внимание 
на проблема заради възможноста от наранявания, сексуал-
но преносими инфекции, нежелана бременност. [30] 

С цел да се запазят доказателствата, жертвата не трябва 
да се мие или взема душ преди прегледа.

В случай на непълнолетна жертва на сексуално насилие, медицинските власти са задължени да 
да съобщят за случая на институциите. [30] 
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Насилие по време на бременност
Ако жертвата на насилие е бременна и насилникът я е на-
паднал физически (особено с удари или ритници в корем-
ната област), тя трябва да посети гинеколог. 
Други форми на насилие (психологическо, сексуално)  също 
имат влияние върху бременноста. Насилие по време на 
бременност може да причини спонтанен аборт, кървене в 
първото и второто тримесечие, преждевременно раждане, 
ниско тегло след раждане и други усложнения, които могат 
да възникнат по време на бременността.

Насилниците често нанасят травми на нероденото дете.
Депресия и следродилна депресия или невъзможност за кърмене може да бъдат последици от 
насилие по време на бременност.  [30]

Психични проблеми
Психични проблеми (депресия, безпокойство, хранителни 
разстройства, алкохолна и наркотична зависимост, самоу-
бийство, пост-травматично стресово разстройство ) са чес-
то срещани последици от насилие , особено в случаите на 
продължително такова.

Жертвите може да потърсят помощ при:
• Общопрактикуващия лекар; 
• Психиатри; 
• Психолози;
• Други специалисти в областта на психичното здраве.

Преживяното насилие може значително да повлияе върху начина, по който човек 
възприема себе си, останалите хора и света.
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ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Психосоциалната подкрепа е нетерапевтична интервенция, 
която помага на човек да се справи със стреса, пред който е 
изправен. Психосоциалната подкрепа може да се адаптира 
в различни ситуации. Нейната основна цел е да отговори на 
психологическата и физическа нужда на хората.

Ранна и адекватна психосоциална подкрепа може [31]: 
• Да предотврати стрес и страдание, които може да се 

превърнат в по-сериозен проблем.
• Да помогне на хората да се справят по-добре и приемат ежедневието.
• Да помогне на жертвите  да се върнат към нормалния начин на живот 

Налични форми на психосоциална помощ са:
• Изпращане на доклада за насилие до институциите,
• Мониторинг на прогреса на индивидуалните случаи,
• Лично консултиране,
• Телефонно консултиране,
• Социално застъпничество (контакт с институциите, 
• помощ при подготвяне на документите за 
• процедурите към институциите, придружаване до 
• институциите),
• Групи за самопомощ,
• Правна помощ.

Психосоциална подкрепа за жертвите на домашно и основано на пола насилие се оси-
гурява от специализирани правителствени и направителствени организации.

Целите на психосоциалната подкрепа са:
• Да помогне на жертвите и да им даде информация за техните права и форми на подкрепа,
• Да се преодолеят последиците на насилието и травмите, които засягат живота на жерт-

вите,
• Да установят източниците на енергия и успешна интеграция в живота си и да търсят со-

циална среда,
• Да елиминират последиците от насилието и предотвратят повторно такова,
• Да насърчат промените в личен план ( извличане на опит от насилието, разбиране на 

динамиката на насилие, по-добра представа за себе си и повече самочувствие, поемане 
на отговорност за собствения им живот).

Социалното застъпничество се състои в помагането на контактите с институциите, под-
крепа и помощ при попълване и съставяне на документи, необходими за официалните про-
цедури, придружаване в съда
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ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ 
И ПСИХОТЕРАПИЯ

Психологическо консултиране е възможност за жертвите на насилие да изразят техните 
проблеми, притеснения и да получат актуална информация относно нормалните реакции на 
травматични преживявание на насилие и техните последици. Те могат да научат и практикуват 
различни техники, които могат да ги успокоят. Те ще получат помощ при идентифицирането и 
мобилизирането на техните вътрешни и външни ресурси на сила и помощ. [32] 

Някои от жертвите, които имат проблем с последиците на насилието, трябва да получат психо-
терапевтична помощ.

Целта на психотерапевтичната помощ е да им помогне по пътя на възстановяване от пре-
живяното насилие.

Първата стъпка в този процес е да се създаде чувство на сигурност и доверие. Фокусът на 
втората фаза на процеса е споменът и обработката на травматичните преживявания. Цел-
та на тази фаза е да се интегрират тези преживявания. Това помага на жертвите да стигнат до 
крайния етап на процеса – повторна интеграция на клиента в неговия живот. За клиентите 
целта на тяхната работа в психотерапевтичния процес е често да имат възможност да живеят 
живота си в момента, а не да мислят за миналото.

Жертвите на насилие могат да получат психологическа и психотерапевтична помощ в раз-
лични организации, които предлагат безплатни или платени такива услуги .
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СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПОДКРЕПА
(семейство,приятели, колеги, съседи …)

Жертвите на насилие се нуждаят от хора, на които могат да вярват и да говорят свободно 
за насилие. Важно е лицата, с които жертвата иска да сподели своя проблем, да вярват в това, 
че тя е жертва и да предложат необходимата помощ.

Търсеният за помощ човек може да бъде приятел, член на семейството, съсед, колега, предста-
вител на местната общност, и т.н.

Въпроси за проверка 
Помислете за хората, към които можете да се обърнете за помощ и подкрепа, когато имате 
нужда от това. 
Кои са хората от социалната Ви среда, с които можете да говорите, когато сте в беда, имате 
проблем, претърпели сте загуба или други предизвикателства в живота? 
Можете ли да разширите социалната си мрежа?
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Силна социална мрежа е един от най-важните фактори, 
които ни помагат да се справим с различни предизвика-
телства в живота. Това е един от основните фактори за 

жизнеустойчивост (резилианс).

Жизнеустойчивостта (резилианс) е процесът на добро адаптиране в случай на бедствие, 
травма, трагедия, заплахи или съществени източници на стрес. Това означава „отскачане“ от 
трудните преживявания. [33]

Издръжливоста ни помага да поддържаме здравето, благосъстоянието си и да се развиваме 
въпреки негативните обстоятелства и ситуации, пред които сме изправени.

Жертвите се нуждаят от подкрепяща социална среда и мрежа, които да им помогнат във 
възстановяването от последствията на насилието.
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„БИБЛИОТЕКА” НА НОРМАТИВНИ 
АКТОВЕ И ДРУГИ НЕОБХОДИМИ 
ДОКУМЕНТИ

Българско законодателство

Закон за защита срещу домашното насилие 

Мерки за защита от домашно насилие (член 5 от Закона за защита срещу домашното на-
силие)

При наличие на пряка и непосредствена опасност за живота и здравето на пострадалото лице 
съдът издава заповед за незабавна защита. Съдът се произнася с решение в открито съдебно 
заседание, като при уважаване на молбата, издава заповед за защита, с която налага една или 
повече мерки за защита, изброени в чл.5 от ЗЗДН, а именно:

• Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;

• Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен 
от съда;

• Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата 
и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, опре-
делени от съда;

• Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при ро-
дителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако 
това не противоречи на интересите на детето;

• Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;

• Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.
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Правата на жертвата (чл. 4 от Закона за защита срещу домашното насилие) в случай на 
домашно насилие

• Да търсят защита от съда

• Да потърсят полицията при пряка или непосредствена заплаха за здравето. 

• Да се обърнат към всеки лекар, който е длъжен да издаде документ ( чл.4, ал. 3 от Закона 
за защита срещу домашното насилие) 

Ако сте жертва на насилие, Вие можете:

І.  Да потърсите помощ от полицията:

• Чрез подаване на заявление в полицията съгласно чл.4, ал.2 от Закона за защита срещу 
домашното насилие.

ІІ.  Да потърсите помощ от съда:

• В срок от един месец от акта на насилието подадете молба до районния съд по постоян-
ния или настоящия Ви адрес с искане за налагане на мерки по ЗЗДН.

Когато жертвата има издадена заповед за незабавна защита:

• Решението и заповедта се изпращат и на РУП по постоянния или настоящ адрес на из-
вършителя и на пострадалото лице.

• Законът за защита от домашното насилие указва, че полицейските органи са тези, които 
следят за изпълнението на заповедта, когато с нея е наложена мярка по чл.5, ал.1,т1,2 и3 
от ЗЗДН.

• Когато е наложена мярка по чл.5, ал.1, т.2 и извършителят откаже доброволно да я из-
пълни, същият се отстранява от съвместното обитавано жилище със съдействието на 
органите от РУП.

• При неизпълнение на заповедта от съда, полицейският орган, констатирал нарушение-
то, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.Неизпълне-
нието на заповед за защита от домашното насилие е престъпление. (чл.296. НК).

Мерките по точка 2, 3 и 4 се определят от съда и важат за срок между 3 и 18 месеца.

Във всички случаи, съдът може да наложи на извършителя глоба от 200 до 1000 лв. В случай 
на липса на такава заповед, полцията, която е установила нарушението, може да задържи из-
вършителя и незабавно да уведоми органите на прокуратурата (чл.21 от Закона за защита сре-
щу насилие). Съгласно чл. 296 от Наказателния кодекс „Който попречи или осуети по всякакъв 
начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед от съда за защита срещу 
домашното насилие, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до 5 хиляди лева“
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Международни документи

Организация на обединените нации

• Универсална декларация за правата на човека 

• Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 
жените  

• Факултативен протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискрими-
нация по отношение на жените

• Международна конвенция за икономически, социални и културни права

• Международна конвенция за граждански и политически права 

• Конвенция за правата на детето

• Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особе-
но на жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организи-
рана престъпност

• Декларация на ООН за премахване на насилието срещу жените

• Доклади на Република България за прилагане на правата на човека, жените и децата

• Годишни доклади за човешките права на българския хелзински комитет

• Доклади на неправителствени организации за правата на човека

Съвет на Европа 

• Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

• Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и 
домашно насилие (Истанбулска конвенция)

• Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата и срещу сексуална експлоатация и 
сексуално насилие (конвенция Ланзароте)

• Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора 

• Европейска конвенция за предотвратяване на изтезания и нечовешко или унизително 
отношение или наказание

• Европейска социална харта 

Европейски съюз

• Резолюция на Европейския парламент от 26 Ноември 2009г. относно премахването на 
насилието срещу жените

• Решения на Европейския съд по правата на човека 

• Избрани случаи с кратки описания
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ВЪПРОСИ ЗА ПРОВЕРКА
Кое от следните представлява домашно насилие? 

а. Психологическо насилие.
б. Обир.
в. Физическо насилие.
г. Икономическо насилие.
д. Кражба.

Какво е физическо насилие?
a. Сексуално поведение, към  което член на семейството е принуден, не е съгласен с него 

или не разбира смисъла му поради етапа си на развитие.
б.   Всички актове на домашно насилие от извършителя, които причиняват страх, унижение, 

чувство за безполезност, заплаха и други психологически разстройства на жертвите.
в.   Всяка употреба на физическа сила, която причинява болка, страх или унижениена  жерт-

вата, независимо от действителните наранявания.
г.    Когато човек не полага необходимата грижа за член на семейството, който се нуждае от 

нея поради заболяване, инвалидност, възраст, етап на развитие или други лични обстоя-
телства.

Кое поведение или действие НЕ представлява дебнене? 
a. Следене на жертвата, поява на местата, където е жертвата 
б. Неизплащане на детска издръжка
в. Изпращане на непоискани подаръци, писма, картички или е-мейли на жертвата
г. Шофиране или поява в близост до дома, училището или работата на жертвата
д. Използване на технология за проследяване на жертвата 

Кои са причините за домашно насилие? 
а. Злоупотреба с алкохол и наркотици
б. Изневяра на партньора 
в. Провокативно поведение на жертвата 
г. Няма директни причини за домашно насилие 
д. Неподходящо поведение на дете

Кои са най-честите причини жертвите на насилие да не прекратяват насилническа връзка? 
а. Изолация
б. Чувство за вина
в. Силна подкрепа от социалната среда
г. Страх
д. Икономическа зависимост

Кои са двете основни характеристики на семействата, в които се извършва домашно насилие? 
а. Злоупотреба с власт от страна на насилника
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б. Семейството е от средната класа
в. Един от родителите е безработен
г. Висока степен на контрол 
д. Един от членовете на семейството е алкохолик

Съществува ли определена комбинация от последствия, които да подпомогнат иденти-
фицирането на домашно насилие?

а. Да. Жертвите са потиснати, със здравословни проблеми. Обикновено им липсва подкре-
па от социалната среда.

б. Да. Жертвите се страхуват за живота си. Обикновено имат финансови проблеми. Липсва 
им подкрепа от социалната среда.

в. Не. Не съществува определена „комбинация” от последствия, която е признак за домаш-
но насилие.

г. Да. Жертвите имат проблеми с вниманието и концентрацията, ниска самооценка, ниско 
самочувствие и разстройства на съня.

д. Да. Жертвите имат хронични болкови синдроми, мигрени и главоболие.

Колко контакта имат средно жертвите с различни хора и институции преди да получат 
помощта, от която се нуждаят?

a. 1 - 2
б. 15 - 20
в. 3 - 5
г. 5 - 12
д. 8 – 10

Какъв е подходящият отговор при разкриване на насилие? 
а. Аз съм подкрепящ и внимателен.
б. Питам “Какво направихте, за да предизвикате насилие към Вас?”
в. Питам “Как мога да Ви помогна?”
г. Изразявам загриженост. Казвам, че бих искал да помогна.
д. Опитвам се да изправя човека срещу предполагаемия извършител. Опитвам се да им 

помогна да разрешат конфликтите си.
е. Казвам: “Вие не сте виновни за насилието или тормоза.”
ж. Опитвам се да бъда обективен, да не изразявам чувства.

Къде може да потърси помощ жертвата, когато животът й е в опасност? 
a. От полицията. Тя може да се обади на номера за спешни случаи или да отиде в полицей-

ското управление.
б. От НПО.
в. В супермаркет.
г. В агенция за социално подпомагане
д. В библиотека.
е. В шелтър, кризисен център, защитено жилище.
ж. От съда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Домашното и основано на пола насилие са сериозни проблеми. Последиците от насилие пред-
ставляват риск за физическото и психично здраве на жертвата и за качеството й на живот.

Липсата на информация е част от проблема, а осигуряването й и свързването в широка коали-
ция за равенство и ненасилие са важни елементи от решението му. 

Благодарим Ви, че отделихте време да научите повече за този наболял проблем. Всеки ден ня-
кой затяга възела около насилието и заявява: “Търпях достатъчно. Време е за промяна. А тя 
започва с мен.”
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Жертва ли съм на насилие?
Въпросник за самооценка

1. Смятате ли, че през повечето  време внимате какво правите, за да не ядосате своя парт-
ньор? ДА/НЕ

2. Контролира ли Вашият партньор напълно финансите Ви, както и други решения във Ва-
шето семейство или живот? ДА/НЕ

3. Страхувате ли се да изразите своето мнение, когато партньорът Ви е в наблизо (особено 
когато е различно от неговото)? ДА/НЕ

4. Партньорът Ви унищожава ли Вашето имущество? ДА/НЕ

5. Партньорът Ви критикува ли Ви, крещи ли Ви, обижда ли Вас или хората, които Вие оби-
чате? ДА/НЕ

6. Партньорът Ви омаловажваа ли Ви, казва ли Ви, че не ставате за нищо? ДА/НЕ

7. Чувствате ли се задължена или принуждавана да правите секс с Вашия партньор? ДА/НЕ

8. Вашият партньор заплашва ли Ви да отнеме или нарани Вашите деца? ДА/НЕ

9. Вашият партньор ревнува ли Ви до такава степен, обвинявайки Ви постоянно в изневе-
ри? ДА/НЕ

10. Вашият партньор проверява ли постоянно какво правите и съмнява ли се в това, което 
му казвате? ДА/НЕ

11. Вашият партньор иска ли от Вас пълното Ви подчинение? ДА/НЕ

12. Опивате ли се да угодите на вашия партньор по всевъзможен начин, за да не бъдете на-
ранена? ДА/НЕ

13. Заплашвана ли сте от вашия партньор да бъдете Вие или Вашите деца наранени, в слу-
чай, че решите да го напуснете? ДА/НЕ 

14. Вашият партньор бие ли Ви, удря ли Ви, дърпа ли Ви косата, плюе ли Ви, преследва ли Ви 
? ДА/НЕ

15. Вашият партньор следи ли Ви, където и да отидете? ДА/НЕ

16. Вашият партньор упражнява ли контрол върху Вашето облекло (не Ви е е позволено да 
носите поли, рокли, червило, определени прически и т.н.)? ДА/НЕ

17. Вашият партньор настоява ли да избягвате срещи с други хора? ДА/НЕ

18. Вашият партньор спира ли Ви от работа, отказва ли достъп до Вашата собственост (апар-
тамент, къща, кола)? ДА/НЕ

19. Вашият партньор казва ли Ви, че ще престане да Ви бие, след като започнете да се дър-
жите нормално? ДА/НЕ
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20. Вашият партньор упражнява ли форми на насилие върху Вашите деца (физическо, сексу-
ално или психологическо)? ДА/НЕ

21. Вашият партньор заплашва ли Ви по някакъв начин (физически, сексуално)? ДА/НЕ

22. Вашият партньор има ли оръжие, с което заплашва да нарани Вас, Вашите деца или други 
хора? ДА/НЕ

23. Вашият партньор забранява ли Ви да излизате или да правите неща, които искате (изли-
зане с приятели, бизнес срещи, партита и т.н.)? ДА/НЕ

24. Вашият партньор заплашва ли Ви, че няма да видите децата си, ако се опитате да избяга-
те? ДА/НЕ

25. Вашият партньор принуждава ли Ви да извършвате в сексуален план неща, които не ис-
кате? (гледане или участие в порнография, секс за пари, наркотици и т.н., споделяне на 
ваши сексуални снимки)? ДА/НЕ

26. Има ли винаги извинение за държанието на Вашия партньор? („Алкохолът и наркотици-
те бяха виновни!“, „Моята работа е твърде напрегната!“, „Не знаех какво правя!“, „Ако не 
беше се държала така, нямаше да се случи“) ДА/НЕ

27. Вашият партньор контролира ли телефона Ви и онлайн заниманията Ви? ДА/НЕ

28. Лъжете ли Вашето семейство, приятели и лекар за синините, раните и белезит? ДА/НЕ/Не 
е приложимо

29. Вашият партньор тормози ли Ви по време на работа? ДА/НЕ

30. Вашият партньор разпространява ли невярна информация за Вас в интернет, на публич-
ни места, разказвайки на други хора? ДА/НЕ

Резултати
Поне един отговор “ДА” => Вие най-вероятно изпитвате насилие във Вашата връзка. 
Трябва да потърсите помощ
Всички отговори „НЕ“ => Най-вероятно няма насилие във вашата връзка.  
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Информационна страница за трафика на хора

Какво е трафик на хора?

Член 3, параграф (a) от Протокола  за предотвратяване, противодействие и наказване на 
трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационал-
ната организирана престъпнос (познат и като Протокола от Палермо) определя трафика на 
хора като

“набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на хора чрез заплаха или 
използване на сила или други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с 
власт или с уязвимо положение или чрез даване и получаване на плащания или други облаги за 
получаване съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с цел експлоатация; екс-
плоатацията включва като минимум експлоатиране на проституцията на други лица или 
други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или дейнос-
ти, сходни с робството, заробване или отнемане на телесни органи.”

На ниво европейско законодателство, определения могат да се открият и в Директива 2011/36/
ЕС на Съвета на Европа от 5 април 2011г. относно предотвратяването и борбата с трафика на 
хора и защитата на жертвите от него (Директива за борба с трафика на хора) и в Конвенцията за 
противодействие на трафика на хора от 2005г. (Конвенция за борба с трафика на хора).

Отбелязано е, че трафикът на хора включва експлоатация на човешко същество, а начините за 
това за многобройни. Следователно определението за трафик никога не може да бъде изчер-
пателно.       

 

Защо е важно да идентифицираме (потенциална) жертва възможно най-рано?  

Ранното разпознаване  на (потенциална) жертва е най-добрия начин да се осигури по-добра за-
щита на индивида и ключ към изпълнението на международните задължения на една държава. 

Във връзка с процеса на разпознаване съгласно член 10 от Конвенцията на ЕС за борба с тра-
фика на хора и 11(4) от Директивата за борба с трафика на хора: 

“Всяка страна по конвенцията осигурява в състава на своите компетентни органи лица, кои-
то са обучени и квалифицирани за предотвратяване и борба с трафика на хора, за иденти-
фициране и подпомагане на жертвите, включително на децата, и гарантира, че различните 
органи сътрудничат помежду си, както и със съответните организации, изпълняващи функ-
ции по подпомагане, по начин, който позволява жертвите да бъдат идентифицирани в рам-
ките на процедура, отчитаща особеното положение на жените и децата жертви” и “Държа-
вите-членки предприемат необходимите мерки за установяване на подходящи механизми за 
ранно идентифициране и оказване на помощ и подкрепа на жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за предоставяне на помощ.”

От тях следва, че държавите-членки имат специфични правни задължения за предотвратяване 
и борба с трафика на хора като разпознават жертвите възможно най-рано и особено внимание 
се обръща на жените и децата. 

Индикаторите за трафик на хора включват (списъкът не е изчерпателен):
Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Международната организация на труда са 
разработили подробни списъци от индикатори, които могат да се използват, за да се установи 
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дали човек е бил или е в риск да се превърне в жертва на трафик. Някои примери за такива 
индикатори включват прояви от страна на жертвите като: 

• Недоверие или страх от властите; 
• Поведение, контролирано от друг човек или винаги са придружавани от друг човек; 
• Страх от разкриване на имиграционния им статус; 
• Липса на паспорт или други документи; 
• Незнание къде е домът им или къде работят;
• Ограничено владеене на език;
• Физически индикатори като наранявания или татуировки, маркиращи притежание;
• Психологически индикатори като страх, безпокойство.

Тези списъци са само насочващи и не са подробни, тъй като човешкият ум може да бъде изо-
бретателен до степен на извратеност, когато става въпрос за експлоатация на друго човешко 
същество. Затова списъците могат само да припомнят някои признаци, но не и да се използват 
за проверка на това как изглежда или как се държи жертва на трафик. 
  
Какви са основните права на жертвите на трафик на хора? 
Жертвите на трафик на хора имат права, които им позволяват да контролират живота си и да 
напуснат насилника. Те включват:

• Право на компенсация 
• Право на подкрепа  и помощ
• Право на възстановяване (включително връщане на свободата)
• Защита от последваща виктимизация
• Право на информация за достъпни средства на език, който жертвата разбира
• Право на юридическа помощ и съдействие без забавяне за времето на граждански, кри-

минални или други процедури срещу извършителите
• Право на подкрепа и подпомагане на реабилитацията

Ранното разпознаване на жертвите на трафик е първата стъпка за достъп до правата, които 
имат по закон. 

Къде можете да потърсите помощ? 
Ако Вие или човек, когото познавате, сте в риск или жертва на трафик, е важно възможно 
най-скоро да се обърнете за помощ към полицията. Ако сте непълнолетен и сте в опасна ситу-
ация, е важно да потърсите помощ от възрастен, на когото вярвате. При спешни случаи, когато 
животът Ви или този на други хора е застрашен или се налага намеса на полицията, обадете се 
на номера за спешни случаи 112 (единен номер за страните от Европейския съюз). 
 

Ранното разпознаване на жертви на трафик на хора и правна намеса могат да спасят 
живот!

Допълнителна информация: 
• Европейски съюз: заедно срещу трафика на хора: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/ 
• Съвет на Европа: борба срещу трафика на хора: http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/home 
• Отстояване на правата! Проект за ранна правна интервенция: http://www.earlylegalintervention.eu/
• The AIRE Centre, Трафик на хора: http://www.airecentre.org/pages/human-trafficking.html 
• Satumaa Wonderland – видеоклип за трафика на хора: https://vimeo.com/54754998
• TedX Вилнюс: Трафик : търсене на решения за скрито престъпление: https://www.youtube.com/

watch?v=Mv_6nU6OvQk 
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