Прекратяване на
непрекъснатото
насилие срещу
жени и момичета!

ФАКТИ, ИСТОРИИ И КАМПАНИИ
ИЗДАНИЕ НА “ЕВРОПЕЙСКО ЖЕНСКО ЛОБИ”

Въпреки постигнатия напредък през последните
десетилетия по отношение на равенството между
жените и мъжете, няма една-единствена страна в света,
където жените и момичетата са свободни от насилието
на мъжете, и няма нито една област от живота на жената,
в която тя да не е изложена на заплаха или да пострада
реално от действие на насилие от мъже. Една от три
жени в ЕС или 62 милиона жени е преживяла физическо
и/или сексуално насилие до своята 15-годишна възраст.
Насилието на мъжете срещу жените не познава
географски граници, няма възрастово ограничение,
няма клас, раса или културни различия. Тя се проявява
под различни форми и включва голямо широк профил
на извършителите от интимни партньори и членове
на семейството, до колеги и познати, включва също
непознати и институционални представители: като
полицаи, здравни специалисти, учители и войници.
Всички форми на мъжко насилие срещу жени са
свързани и образуват континуум от насилие, казва
през 1988 г. проф. Лиз Кели, който се случва в много
разнообразни форми, от явни нарушения на правата
на жените, до фините или изкривени форми на контрол
над живота на жените, техните тела и сексуалност.
Насилието на мъже над жени е ясно свързано
с културата на сексизъм в нашите общества, в
комбинация с недиректни форми на насилие над
жените - като женската бедност, икономическата
зависимост на жените, заплащането според половете и
пенсионните различия, неравнопоставеното участие на
жените в политическия живот и липсата на паритетна
демокрация, неравен достъп на жените до обществени
услуги и общи стоки (включително здравеопазване,
образование, култура, транспорт, жилищно настаняване,
медии и т.н.), сексистки стереотипи в медиите и др.
Всички форми на насилие срещу жени имат за цел
мълчанието на жените и да поддържането им в
подчинена позиция.
Ето защо прекратяването на насилието над
жени и момичета е предпоставка за постигане
на истинско равенство между жените и мъжете!
Време е да се вслушаме в гласовете на жертвите и
оцелелите и да прекратим трайната безнаказаност,
като изправим пред правосъдието всички
извършители, в цяла Европа!
Да се сложи край на всички форми на насилие срещу
жените и момичетата трябва да бъдат неотменна част
от ангажимента, поет от Европейския съюз (ЕС) и всички
негови държави-членки за постигане на равенство
между половете и насърчаване на правата на жените,
което е и основна ценност на ЕС, както е посочено в
член 2 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на
основните права на ЕС.
Всяко действие за прекратяване на насилието над
жените на всички равнища трябва да се състои
от цялостна политическа рамка, която директно
адресира мъжкото насилие, но и разглежда
проблема, както и неговото въздействие и
значимост във всички области на политиката

“МЕХАНИЗМЪТ НА НАСИЛИЕТО Е ОНОВА, КОЕТО
УНИЩОЖАВА ЖЕНИТЕ, КОНТРОЛИРА ЖЕНИТЕ,
ПРИНИЗЯВА ЖЕНИТЕ И ДЪРЖИ ЖЕНИТЕ НА ТАКА
НАРЕЧЕНОТО ИМ “МЯСТО”.
ЕВА ЕНСЛЪР, ОСНОВАТЕЛ НА V-DAY
Насилието срещу жени и момичета е
европейски въпрос. То изисква европейски
политически отговор:

 признаването от ЕС и държавите-членки на
всички форми на насилие на мъже над като част от
“континиум” от насилие срещу жените, поради това,
че са жени;
 ратифициране и прилагане на Истанбулската
конвенция от ЕС;
 ратифициране и прилагане на Истанбулската
конвенция от всички държави-членки на ЕС;
 Стратегия и директива на ЕС, които
криминализират всички форми на насилие над
жени и момичета от мъже и оказване на съдействие
и подкрепа на всички жени и момичета жертви на
насилие;
 Aкоординатор на ЕС за прекратяване на
насилието срещу жени и момичета в рамките
на работата на Европейската комисия относно
равенството между жените и мъжете;
 Систематично консултиране и устойчиво
финансиране на женски организации, предоставящи
подкрепа на жени и момичета, жертви на
насилие, както и разработване на кампании за
застъпничество и повишаване на информираността
на равнище ЕС, на национално и местно равнище.
Съдържанието на този информационен материал
е разработено на базата на работата и приноса
на експертите от Обсерваторията на “Европейско
Женско Лоби” (EWL) за насилието срещу жени. Това
е уникална структура, създадена преди 20 години,
за да се събере заедно 35 жени от фронтовата
линия на различни неправителствени организации,
представители на академичните среди, организации
на жените, работещи на национално и европейско
ниво, за да сложи край на насилието на мъже срещу
жени и момичета. Обсерваторията на EWL относно
насилието срещу жени подкрепя застъпническата
дейност на всички членуващи организации на женско
лоби в цяла Европа.
Тук ще намерите информация, кампании и разкази,
които илюстрират реалността на насилието срещу
жени и момичета в Европа днес. Но също така има и
много повече вдъхновяващи примери на действия за
прекратяване на насилието срещу жени и момичета,
като не можахме да включим всички тях тук. За
да научите повече, свържете се с организация на
Европейско женско лоби във вашата страна!
www.womenlobby.org
Facebook: European Women’s Lobby
Twitter: @EuropeanWomen
Bulgarian Women’s Lobby
Facebook: Bulgaria Ewl

НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО И В ПАРТНЬОРСКАТА ВРЪЗКА
● Проучванията показват, че 30% от
незаконните жени мигранти са били жертва на
домашно насилие през последните 12 месеца
в Европа.

95%
от всички актове на
насилие, които се
извършват в дома,
са насилие на мъже
срещу жените.

43%
43% от всички жени
в ЕС са преживели
психологическо
насилие от партньор
до 15-годишна
възраст.

50
жени
в Европа са
убивани всяка
седмица от
партньор или
бивш партньор.

● Има 40 % по-голяма вероятност жените с
увреждания да станат жертва на домашно
насилие, отколкото жените без увреждания.

● 1 на 4 жени над 60-годишна възраст в
Европа е била жертва на злоупотреба или
насилие през последните 12 месеца.ence in the
last 12 months.
● 5 от 6 жените в Австрия не съобщават за
най-тежките случаи на домашно насилие
на полицията или друга правоохранителна
институция.

“Доброто пречупва злото - това е за мен, значението и смисъла на подслона за жени
“Оранжевата къща” /Orange House women’s shelter/ в Холандия”, казва Мими. Дълги
години Мими живее във на насилие, в която е била жестоко пребивана и унижавана
от съпруга си. “Точката на пречупване”, в която тя решава да напусне съпруга си, е
когато най-големият й син казва: “Мамо, толкова си уморена. Винаги си мислили за
другите, сега трябва да помислиш за себе си...”. Тя си тръгна, заедно с децата си, за да
не се върне никога повече. Престоят й в подслона за жени и консултирането, което тя
и децата й получават, я мотивира и дори й дава сили да разговаря с бившия си съпруг
след определено време и да успее да защити себе си. “Да бъда в свой собствен дом,
ме превърна в различен човек. Сега, в подслона, бях отново онази Мими, която
винаги съм била. Аз съм свободна, и се завърнах. Мими се завърна.”
IC “Кампания за промяна” (IC Campaign Change), Великобритания търси да покаже
реалността на насилието на мъже срещу жени и момичета в Обединеното кралство,
включително и интимното партньорско насилие. По-конкретно, кампанията има за цел да
популяризира и да гарантира, че правителството ще изпълни ангажимента си по прилагането
на Истанбулската конвенция като закон в Обединеното кралство. Кампанията се провежда от
обикновена група, съставена изцяло от доброволци и подкрепяна от много организации на
жени в Обединеното кралство (Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс). Една от много
успешните стратегии на застъпничество доведе до приемането на законопроект, който
изисква правителството на Обединеното кралство да определи график за ратифицирането
на Истанбулската конвенция.
Повече информация: http://icchange.co.uk/2017/04/28/iclaw/
IВ контекста на по-широки кампании във Великобритания, Коалицията за прекратяване на
насилието над жени /End Violence Against Women Coalition (EVAW)/ проведе кампанията
“Услуги за защита на жени” /Protecting Women’s Services/, в която беше подчертано правото
и достъпа до специализирани услуги за подкрепа, които са от съществено значение за
подпомагане на жени и момичета да избягат от насилието и да възстановят живота си.
Докато все по-голям брой оцелели в Обединеното кралство търсят подкрепа, жените и
момичетата все още срещат бариери, в опит да получат достъп до специализирани услуги
поради съкращения на средства и конкурентни обществени поръчки.
Повече информация: http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/

● 61%
Европа
тормоз

Всяка втора жена
в ЕС е преживяла
сексуален тормоз
до 15-годишна
възраст.

● 1 на всеки 10 жени в Холандия е била
изнасилена в даден момент от живота си.

В Швеция 4 от 5
жени са преживявали
сексуален тормоз до
15-годишна възраст
На всеки 7 минути
една жена е изнасилвана
във Франция.
Регистрират се
средно по

205

от хората с увреждания в
са
преживели
сексуален
до
15-годишна
възраст

изнасилвания всеки ден.

● Почти 1 на всеки 2-ма (47%) души в Малта
смятат, че жените често си измислят или
преувеличават твърдения за злоупотреба
или изнасилване.
● Повече от 1 на всеки 2-ма души (55%)
в Румъния смята, че полов контакт без
съгласие може да бъде оправдано в някои
ситуации: като това да си пиян или носенето
на предизвикателно облекло.

● 85% от жените на възраст между 18
и 24 години в Обединеното кралство са

преживели уличен тормоз и 45% са били
жертва на нежелано докосване.
Цветнокожите жени стават жертва на
расизъм, когато възразят срещу сексуален
тормоз

Dovilė Masalskienė, експерт в Обсерватория на ЕЖЛ от Литва, и член на
“Информационен Център за проблеми на жените”, съобщава: “В Литва, сексуално
насилие от интимен партньор е табу, а в повечето случаи това не се счита за
насилие, а по-скоро като задължение на съпругата. Когато се съобщава за случай
на домашно насилие, физическото насилие може да бъде взето предвид, но
не и сексуалното насилие. Жертвите на изнасилванията биват обвинявани за
случилото се и затова се страхуват да докладват за изнасилването на властите.
Когато жените все пак посмеят да подадат сигнал, те са изправени пред вторично
виктимизиране по време на съдебния процес. Има случаи, в които дори съдията
обвинява жертвата.”
”Центърът за сексуално насилие” в Корк, Ирландия /Sexual Violence Centre in Cork/
предоставя комплексен набор от услуги, за да подкрепя ежедневната борба на жените,
които са били жертви на сексуално насилие и злоупотреба. Наскоро, Центърът провежда
кампания в коалиция от повече от 70 организации за подобряване на ирландския закон
за сексуалните престъпления /Irish law on sexual offences/. Законът е приет през 2017 г.
за пръв път въвежда термина “съгласие за секс”, което дава яснота в законодателството.
Благодарение на застъпничеството и работата на женските организации,
организирани в коалицията “Да изключим червената
светлина” /coalition Turn Off the Red Light/, новото
законодателство обхваща също детска порнография,
кръвосмешение, детско сексуално насилие и
криминализира купуването на сексуални услуги.
За повече информация: http://www.sexualviolence.ie

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО НАСИЛИЕ СРЕЩУ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА

СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ И СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА

ПРОСТИТУЦИЯ
68%
9 от 10
проституиращи
жени биха искали
да напуснат
системата на
проституция, но
не могат да го
направят

от проституиращите
отговарят на
критериите за
посттравматично
стресово
разстройство в
обхват съизмерим с
този на ветерани от
войната и жертви на
изтезания.

От 60 до 90% от
проституиращите
са били жертви на
сексуално насилие
и нападение в
детството сиd.

Различни европейски
проучвания установяват,
че между
60% и 95%
от жените в
проституцията са били
изнасилени или жертва
на физическо насилие.

● Жени от уязвими и дискриминирани малцинства са по-често въвлечени в проституция от
жените, принадлежащи към мнозинството в държавата. За пример - 98-99% от проституиращите
лица в Цюрих са унгарски граждани, от които 80-85% са жени от ромски произход
● Във Франция разходите за човешки труд, поети от проституиращи лица, се оценяват на от

252 до 370 милиона евро годишно.

● Във Франция проституиращите са 12 пъти по-склонни да извършват самоубийства, отколкото
членовете на широката общественост.
● 54% от потребителите на сексуални услуги от проституиращи признават, че са имали
агресивно сексуално поведение спрямо партньор, който не е проституиращ
Мария Мърклингер прекарва три години в секс търговията в Германия, поради
финансово отчаяние. “Когато исках да изляза, организациите от първа линия
ме убедиха да остана и да разработя по-добра маркетингова стратегия, за да
се продавам по-добре”. Тя обаче успява да излезе от системата през 2011г.,
след като си намира работа извън проституцията. След като напуска работа,
се чувства погълната от травмата на преживяното и споделя за потъване
в състояния на безсилие, отчаяние и депресия. В тези моменти, тя търси
помощ и някой, с когото да може да разговаря, но открива - главно поради
законодателната структура на Германия, че няма никаква организация, или
някой, който да й помогне. В държава, където проституцията се разглежда
като жизнеспособна “работа”, подкрепа не съществува. Сега Мария е член
на SPACE International, международна мрежа от оцелели от секс търговията.
През 2013 г. 7 френски младежки организации се събират и създават мрежата “Младежта за
премахване на проституцията” /Youth for the abolition of prostitution/, за да представят
гледната точка на младите хора в обществено обсъждане на проституцията, по време на
обсъжданията на закон за северния модел (или т.нар. Закон за купувачите на секс или
шведския модел за равенство). Феминистката организация “Osez le féminisme” създаде
късометражен игрален, наречен “Проституцията: работа като всяка друга?” /Prostitution:
a job like any other?”/, срещу легализирането и припознаването на проституцията като
“секс работа”. Участието на младежката мрежа изиграва ключова роля за приемането на
френския аболиционен закон, който предвижда
декриминализиране и подкрепа за хора въвлечени в
проституция, и криминализацията на всички форми
на сводничество, предлагането, както купуването на
секс; а също и образователни програми за равенство
и уважение.

ТРАФИК НА ЖЕНИ
● Жените са 85% от всички
жертви на трафик за сексуална
експлоатация и са експлоатирани,
чрез
принуждаване
към
проституция.
● Възможно е броят на жени,
жертви на секс трафик да е поне 140 000 в Европа, като една трета от този брой е за жени от
Балканите.
● Европейско проучване от интервю с жени, жертва на трафик установява, че почти всички жени
( 95%), съобщават за физическо или сексуално насилие, по време на трафика, като три четвърти
от тях са били физически наранени, а 90% посочват, че са били изнасилвани.
● Европейското проучване от 2014 г. относно търсенето на сексуални услуги от жени и момичета,
жертва на трафик установява, че основната мотивация, породила желанието за “купен секс”, е
“да имаш контрол”.
● 80% от нигерийските жени, пристигнали в Италия на лодки през първата половина на 2016 г.,
стават обект на трафик и проституция. През 2016 г. в Италия пристигат 13 000 непридружени
непълнолетни и повече от 5300 жени от Нигерия.
● Трафикът на хора, непропорционално засяга малцинствата и групите в неравностойно
положение: като етническите малцинства, мигрантите, бездомните хора, членове на LGBTQ
общности и деца с истории на сексуална експлоатация през детството
Родена в Нигерия, Blessing губи баща си и като най-голямата дъщеря заедно с майка
си, трябва да работи, за да прехранва тримата си по-малки братя. По време на визита
в родното си село, среща жена, която й предлага работа в Италия. Blessing приема
предложението, за да помогне на семейството си. С пристигането си в Прато, Италия,
Blessing е принудена да проституира, след като я информират, че е подписала догор,
с дълг от 30 000 евро, които трябва да върне. Заплашват я, че ако не се подчини, ще
пострадат семейството и близките й. Другите проституиращи млади жени извеждат
Blessing на улицита, с инструкции “какво да прави” с купувачите и колко да ги таксува.
Един ден, докато е сама в апартамента, в който е била настанена, Blessing успява да
избяга и чрез просене, успява да купи жп билет за Рим, където моли за помощ и
се обръща към Женската асоциация “Cooperative Be Free”, която помага и работи в
подкрепа на жертвите на трафик в Италия.
Новият френски закон за проституцията и трафика на жени /new French law on prostitution
and trafficking in women/, от април 2016 г., признава реалността на трафика за секс, който
въвлича огромен брой чуждестранни жени в проституцията. Отчитайки това, законът
позволява предоставянето на временно разрешение за пребиваване като защитна мярка
за чуждестранни жертви, дори и да не са в състояние да станат свидетели срещу системата
на трафик или сводническата мрежа, в която са участвали. Тази разпоредба е резултат
от застъпническата работа на водещите неправителствени организации, които виждат
реалното лице на проституцията и подпомагат жертвите и оцелелите в тяхните усилия
към по-добър живот. По инициатива на организацията на Mouvement дю Nid, Френската
коалиция Abolition2012, където участват повече от 60 неправителствени организации,
ангажирани с работата за прекратяване на насилието срещу жените, изиграва ключова роля
за представянето на гласа на най-уязвимите групи жени и момичета в обществения дебат.
Повече информация на: http://www.abolition2012.fr

Децата в Европа за
първи път виждат
порнография
в интернет
пространството
когато са на

11
години

Всеки 2 от общо 3 жени,
въвлечени в порноиндустрията страдат от посттравматичен синдром със
същото ниво равно на това
на ветераните от войната и
на жертвите на изтезания

Порноиндустрията
печели

всяка секунда
средно по

2,700 €

● Изследванията сочат, че в районите с широко популяризиране на порно списания са
регистрирани по-висок процент изнасилвания.
● Мъжете, които гледат порно, са по-склонни на агресивно поведение спрямо жените,
по-склонни на актове на сексуална агресия и купуването на секс в сранение с мъжете,
които не гледат порно
● Изследванията сочат, че след като са гледали порнографски материали, мъжете
съобщават, че са недоволни от физическия вид на техните партньорки, стават по-малко
емоционално обвързани и изразяват по-голямо желание за секс без емоционално
участие.
IВ книгата “Pimp State” („Светът на сводника“) (Kat Banyard, 2016; Кат Баниярдр 2016),
бившата порно актриса, Ванеса Белмонд разказва за расизма и за насилието в
порно-индустрията: „Те ми казваха: Ти си щастлива, че не работиш за Ghetto Gaggers
(интернет порно-сайт за чернокожи), защото ние сме по-жестоки към чернокожите
момичета. “Какво облекчение! Не ме разбирайте погрешно, те наистина проявяваха
жестокост спрямо мен. Няма да споделям всички подробности, но нека просто
кажа, че след като приключвах със снимките, изглеждах сякаш съм била бита.
Добре, че не са ме снимали за сайта за чернокожи, защото, ако тези момичета са
били третирани по-зле и от мен, мога само да си представя как бих изглеждала
след снимки! Ако това не е расизъм, не знам какво е. “

Тъй като порнографията насърчава стереотипизиране
на образа на мъжете и жените, Шведското женско
лоби /Swedish Women’s Lobby/, съвместно с други
организации /Unizon; Roks/ провеждат кампания,
наречена Porrfritt (Свободни от порнография). Целта
на кампанията е Шведското правителство да изследва
увреждащите ефекти на порнографските матиреали
с цел да се саздадат свободни от порнография
публични пространства, както в и около училищата,
така и на работното място. По време на кампанията са
проведени семинари за повишаване на знанията за
вредното въздействие на порнографията и е представен
манифест, който подчертава как порнографията влияе
върху т.нар. „нормализиране“ на отношението ни спрямо
порнографията. Кампанията насърчава провеждането
на активни действия за създаване на общество, в което
няма място за порнография.
Повече на: http://sverigeskvinnolobby.se/en

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО НАСИЛИЕ СРЕЩУ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА

ПОРНОГРАФИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО НАСИЛИЕ СРЕЩУ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА

СЕКСИЗЪМ В МЕДИИТЕ, СЕКСИСТКИ РЕКЛАМИ И НАСИЛИЕ В ОНЛАЙН
ПРОСТРАНСТВОТО
9 от 10

млади жени
в Швеция споделят,
че
рекламите
ги
карат да се чувстват
недоволни
от
външния си вид,
от физиката си, от
теглото си; карат
ги да искат да
променят себе си
чрез диети или други
интервенции.

В Европейските
новини едва в

24%
от случаите
чуваме мнението/
експертизата на
жените.

● Онлайн насилието над жени е точно
толкова увреждащо колкото е и физическото
насилие над жените.
● 9 млн момичета в Европа стават жертва
на онлайн насилие преди да навършат 15
годишна възраст.
● Онлайн насилието е най-разпространено
сред младите жени: почти всяка 5-та млада
жена е била жертва на онлайн насилие в
Словения.
● Само 16% от снимките в Европейските
печатни медии показват жени на възраст над
45 години.

История от подслона за жени в Сигтуна, Швеция (women’s shelter in Sigtuna, Sweden):
“През април 2017 г. трима мъже са осъдени на ефективна присъда заради изнасилване
и публикуване на акта на изнасилване във FB на живо. Снимки от изнасилването са
публикувани в FB група, чиито членове наброяват близо 60 000 души. По време на
изслушването в съда става ясно, че единият от извършителите е окуражавал своите
приятели, смеейки се и забавлявайки се докато е заснемал с телефона си актът на
изнасилване. И тримата мъже пледират за невинност, твърдейки, че сексуалният
акт е извършен по взаимно съгласие, а те не са знаели, че жертвата не е искала
снимките да бъдат публикувани в онлайн пространството. Прокурорът потвърждава,
че жертвата е била „много пияна“ и „под въздействието на наркотици“ - ситуация,
която би трябвало да бъде отчетена от мъжете. Съдия Нилс Палбрант подчертава:
„В такова състояние не е възможно да бъде дадено съгласие“. Освен ефективна
присъда, тримата мъже са осъдени да заплатят и обезщетение на жертвата в размер
на 335 000 шведски крони (34 500 Евро)”

Европейската коалиция на жените срещу сексизма
в медиите (Women European Coalition against
media sexism) е обединение от 3 Европейски женски
организации, чиято основна цел е да прекратят сексизма
в медиите и в рекламния бизнес - DonneinQuota
от Италия, Object в Обединеното Кралство и Les
Chiennes de garde във Франция. Тези три организации
организират кампании срещу сексистките стереотипи
и унизителното представяне на образа на жената в
медиите и в рекламите. Коалицията представи петиция
до ЕС с искане за приемане на законодателство срещу
сексуализирането на образа на жената в медиите.
Повече информация на: https://wecams.wordpress.com

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВО ЗДРАВЕ И ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
● В 21-ви век в Европа не всички жени ползват свободно своите репродуктивни и
сексуални права. Сексуалните и репродуктивните права и здравето на жените зависят от
държавата, в която живеят и от техния статут на бежанци/мигранти.
● Прекъсването на бременността е забранено в 4 държави в ЕС (Малта, Кипър, Ирландия,
Полша) и е възпрепятствано в някои други държави.

● В 17 европейски държави все още е задължителна стерилизацията на хора с трансполовите
хора (трансджендър)
● Ромските жени, жените с увреждания и трансполовите хора в Европа са подложени на
стерилизация, което е сериозно нарушение техните репродуктивни и сексуални права.

● В Италия 70% от гинеколозите в обществените болници отказват да направят аборт,
обсновавайки се със своите убеждения, и така нарушават правото на жените на аборт.
● Сурогатното майчинство е глобална тенденция и всъщност става дума за употреба на
женското тяло и репродуктивните органи на женитe.

Центърът по права на ромите преразказва историята на момиче, преживяло такъв
тип насилие: „В момента, в който разбрах какво се е случило /стерилизация/ си
помислих, че е защото съм от ромски произход. Често ми беше казвано, че ромските
жени не трябва да имат деца; много пъти, когато бях малка, съм чувала как социалните
работници казваха това на майка ми. Това ми се струваше толкова несправедливо,
защото майка ми отглеждаше шест деца сама. Тя работеше много през целия си живот.
Когато сурогатното майчинство започва да се дискутира
много активно в различни страни на ЕС, феминстки
организации създават коалиция с цел повишаване на
осведомеността за действителното лице на сурогатното
майчинство и за забрана на всички негови форми.
Кампаниите се организират на национално ниво в Швеция,
Франция, Испания и Италия, където се създадените
мрежи от организации дават възможност да се чуе гласът
на преживелите опитът на сурогатното майчинство и
настояват за спазване на правата на жените. Испанската
мрежа Red Estatal contra el alquiler de vientres, която
обединява над 60 организации, проведе в Мадрид на 27
май 2017 г. демонстрация срещу сурогатното майчинство.
Повече информация на: http://www.noalquilesvientres.com

През 2016 и 2017 г. в Полша женските организации организираха т.нар. „Черен
протест“.Те мобилизираха хиляди хора от цялата страна, облечени в черно, за
да изразят недоволството си срещу законодателството за забрана на абортите.
Женските организации от цяла Европа се обединиха в знак на солидарност с
Полша и нейната борба за спазване на правото на всяка жена да взема решение
по отношение на своя собствен живот. За да подкрепят исканията за правото на
аборт на всяка жена, организации от цяла Европа изпратиха петиция /petition/
и открито писмо до различни институции на ЕС, с искане властите в Полша да
приемат законодателство в което женските права са напълно гарантирани.
Повече информация на: https://act.wemove.eu/campaigns/abortion

НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
● 39% от медицинските сестри във
Франция са жертви на насилие.

● Повече от 50% от всички жени в
Обединеното кралство и почти 2/3ти от
жените на възраст между 18 и 24 години са
били жертва на сексуален тормоз по време
на работа

● 80% от жените, работещи в големи
фирми във Франция, редовно са жертви на
сексистко отношение и решения, взети на
базата на сексистки нагласи, които влияят
негативно върху тяхното самочувствие и
карирерно развитие.
● Почти всеки 2-ри унгарец смята, че
докосването на колега по неподходящ или
нежелан начин не бива да е незаконно.

● Всяка 3- та европейка, заемаща висока
мениджърска
позиция
е
била жертва на
сексуален тормоз.

Насилие над жените свързано с
т. нар. „традиции“, или „насилие,
основано на честта и религията“
● 51 милиона момичета на възраст между 15 и
19 години са омъжени

● Всяка година в Обединеното Кралство 12
жени биват убити в името на „честта/религията“

● 500 000 жени в Европа са преживели
генитално обрязване /FGM/, а годишно
180 000 жени и момичета живеят в риск да
бъдат подложени на генитано обрязване
● 1 428 са случаите на на насилствен брак в
Обединеното Кралство за 2016 г.
● Национално изследване в Швеция сочи, че

5%

или 70 000 момичета нямат усещането,
че могат да направят свободен избор по
отношение на своя бъдещ съпруг.

● 3,780 ирландки са преживели генитано
обрязванеo FGM.

● Всяко 2 ромско момиче с ниско образование
се жени преди да навърши 16 годишна възраст.

Проектът на Европейската Конфедерация на
профсъюзите „Защитени в къщи, защитени
на работното място“ / Safe at Home, Safe at
Work / предоставя информация за насилието
на работното място; насилието, основано на
пола; домашното насилие. Проектът е базиран
на интервюта и конкретни случаи от 11 държави.
Докладът, изработен в рамките на проекта,
предоставя информация как профсъюзите и/или
социалните партньори подхождат по отношение
на такива случаи – колективни договори,
кампании за повишаване на чувствителността,
партньорства с женски организации, кампании
за повишаване на уменията на работодатели
и работници за преодоляване на случаите на
насилие, основано на пола на работното място,
подкрепа на жертвите.
Докладът представя добри практики от различни
страни, ролята на профсъюзите, нуждата от
иновативни подходи и знания при подкрепа на
жертвите, с цел създаване на защитено от насилие
работно място за всяка жена. Целта на проекта
е и да повиши чувствителността сред широката
аудитория за необходимостта от систематично
включване на джендър перспективата в случаи
на полово обосновано насилие на работното
място и да предложи препоръки на национално
и европейско ниво за подобряване на
законодателството и политиките с цел създаване
на работно място, защитено от насилие.
Повече информация на: https://www.etuc.org

Бергийската мрежа ‘Marriage and Migration’ е
коалиция от 15 НПО, които работят за превенция
на ранните бракове, включително и с млади жени
и момичета с цел да повишат знанията им по
отношение на правото им на избор на партньор.
Белгийската мрежа
поддържа интернет
страница,
на
която
предоставя
и н ф о р м а ц и я
за
случаи
на
ранни бракове и
превенция, както и
поддържа
гореща
телефонна линия

mon mariage
m’appartient

Повече
информация
на http://www.
mariagemigration.org/
index.php/fr/

www.monmariagemappartient.be

ИНСТИТУЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИТЕ
Насилие над жените по време на конфликт
● В ситуации на конфликт мъжете използват насилието
като стратегия или дори като доказателство за
завладяването на територия, с други думи жените се
асоциират със „завладяна територия“

● По време на конфликт, както и след конфликт,
момичета и жени, настанени в местата за настаняване
на бежанци са обект на сексуална експлоатация и
сексуално насилие.
● Много жени-бежанки от почти всички държави
докладват, че по време на преминаването им в друга
територия са били подложени на физическо насилие,
финансова експлоатация, както и са били сексуално
насилвани групово/индивидуално от страна на
контрабандисти, охранителни органи или от други
бежанци.

●

75%

от децата бежанци стават жертва на насилие
по време на тяхното преминаване от една държава в
друга route.

„Поради брак с мъж с различна от нейната религия,
една жена е била физически малтретирана от баща
й. Тъй като бащата е полицай, жената не успява да
се защити в собствената си страна и решава да я
напусне. Премества се в Македония и иска убежище,
но властите отхвърлят молбата й за убежище.
Понастоящем нейният случай се разглежда от
Конституционния съд. Жената е настанена е в центъра
за убежище "Висбегово" в Скопие. Центърът е място
за настаняване на бежанци, където жените често са
подложени на полово обосновано насилие. Центърът
не е безопасно за жените, няма достатъчно хигиенни
съоръжения, достъпът до медицинска помощ също е
ограничен. Много жени, настанени в този център, се
оплакват, че са сексуално насилвани от полицейските
служители и от социалните работници, работещи в
центъра. По тези твърдения обаче никога не са
започвали процедури за разследване, поради факта,
че жените се страхуват да докладват, за да не загубят
правото на убежище. EWL #womensvoices report

Жени, настанени в институции, в затвори, центрове
за задържане и в религиозни институции
EWL members in the Czech Republic Чешката
платформа към Европейското женско лоби
докладва за случаи на акушерско насилие над
жените: "По време на раждане в Чехия много жени
са изправени пред акушерско насилие. Вероятно
до 25 000 жени годишно преживяват срязване на
перинеума, без медицинска обосновка. Жените
често са подложени на лечение с наркотични
вещества без тяхното информирано съгласие.
Разделянето на бебета от майките им веднага
след раждането е все още норма в много родилни
домове. Данните за качеството на предоставената
грижа не са публично достъпни. Компетенциите
са предоставени на акушерките в общността.
В Чехия няма центрове за акушерки. "

В период от десет години /от 1991 до
2001 г./ бившата Република Югославия бе
територия на серия от конфликтни ситуации.
Периодът е белязан с етническо, сексуално
и икономическо насилие над жените, а
изнасилванията са били използвани като
средство за "етническо прочистване". Нито
международните, нито вътрешните съдебни
процеси обърнаха адекватно внимание на
тези многобройни форми на насилие срещу
жените, както и не насочиха вниманието си
върху интересите на жертвите. Женските
организации от региона създадоха „Съд на
жените“ /Women’s Court / за да култивират
феминистки подход у правосъдните органи.
Първото събитие, проведено в рамките на
Женския съд е през май 2015 г. в Сараево,
Босна и Херцеговина, където жени публично
свидетелстват за преживяното етническо
и сексуално насилие, за милитаризма
и икономическите вреди от войните,
преживени в района през 90-те години. До
момента са проведени 7 такива регионални
срещи на преживелите насилие по време
на войните в региона и 17 публични изяви
на Съда на жените. Сред другите дейности
са: създаване на екип в подкрепа на жените,
преживели насилие по време на войните в
района; създаване на мрежа за солидарност
със свидетелите; събиране на свидетелства
за преживяното; създаване на документален
филм и наскоро публикувана книга.
Коалицията си поставя за цел в бъдеще да
организира местни „мини" женски съдилища,
които да разглеждат въпросите на насилие;
дискриминация;
военни
престъпления;
нарушаване на правата на жените;
милитаризация на държавата; и т.н.
Повече информация:
http://www.zenskisud.org/en

● В Европа жените съставляват средно 5%
от общия брой от населението, излежаващо
наказателни присъди, и, почти 90% от тях са
преживели насилие основано на пола.
● В Обединеното кралство над 80% от жените,
излежаващи наказателни присъди са били
затваряни за ненасилствени престъпления,
например кражба на дребно.
● 53% от жените в затворите на Обединеното
кралство са били жертва на насилие в детството.
● 28% от възрастните жени в Европа са били
жертви на насилие или злоупотреба през
последните 12 месеца.
● Жените с увреждания, живеещи в институции, са
жертви на насилие два пъти по-често, отколкото
тези, които живеят в своята общност.

29%

19%

от жените защитнички
на човешки права са
били обект на опит за
убийство

са жертви на
сексуален
тормоз

са жените жертви
на убийство на
публични места.

са жертви на
изнасилване

65%

10%

9%

страдат от
психологически
проблеми като
безсъние и
депресия.

са жертви на
сексуално
насилие

декларират, че
страдат от сериозни
психологически
проблеми, включително
и са правили опити за
самоубийство.

Европейско женско лоби - Унгария EWL members in Hungary: “През 2013 г.
Унгарското правителство, заедно с различни държавни институции и медии,
стартира кампания срещу неправителствени организации, които работят в
защита на правата на човека и в защита на демокрацията, в т.ч. и в защита
на правата на жените. Тези организации са наричани "наемници на Сорос",
"фалшиви леви неправителствени организации", "платени политически
актьори" или "обслужващи чуждестранен интерес". През 2014 г. Унгарското
женско лоби и 3 от организациите-членки бяха включени в списъка от 13
неправителствени организации, считани за проблематични за правителството.
Министър-председателят разпореди одит на 55 организации. През 2015 г.
Унгарското женско лоби е подложено на данъчен одит, а атаките срещу НПО
се засилват през 2016 г., когато правителството публикува противоречиви и
обидни изявления, обвиняващи тези организации в подкрепа на незаконната
контрабанда на имигранти. През 2017 г. в Парламента е внесен проектозакон
"за прозрачността на организациите, които получават чуждестранни средства".
Законопроектът изисква от НПО, получаващи чуждестранно финансиране,
да се регистрират като такива в съда и да се означават като такива в своите
публикации и съобщения. Приемането на тези законодателни промени ще
окажат вредно влияние върху независимостта на тези организации."
Кампания на Kvinna till kvinna’s /Жени за жени/ Femdefenders работи активно в
подкрепа на жени, които са жертва на патриархални стереотипи и модели на
поведение и се борят в защита на правата на жените и момичетата, преживели
насилие основано на пола.
Утвърждава работата и историите на жените, които се изправят срещу
патриархалните структури и се борят за правата на жените и момичетата по
света, въпреки растящата враждебност и насилие срещу жените защитаващи
правата на човека. На Деня на защитниците на човешките права 2015 г.
Организацията Kvinna till kvinna’s стартира инициатива и 128 млади защитници
на правата на човека отговарят на проучване с въпроси относно опита си от
заплахи и насилие, национализъм, способността им да влияят на обществото и
стратегиите, чути. Повече информация на: www.kvinnatillkvinna.se

Всички изображения бяха предоставени за тази публикация. Creative Commons.
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Тази информационна брошура се издава с
финансовата подкрепа на "Програма за права,
равенство и гражданство" (REC) на Европейската
комисия. Съдържанието на тази публикация отразява
само и изцяло позицията на Европейско Женско Лоби
и не трябва да бъде схващано като официална позиция
на Европейската Комисия.

14%

Този проект се осъществява с
подкрепата на Министерство на
външните работи на Република
Финландия.

Жени, защитнички на човешките права много по-често са в риск да бъдат
подложени на различни форми на насилие, включително и институционално,
в сравнение с мъжете – защитници на човешки права.

Съвместен проект на организацията на
Европейско Женско Лоби и Съвета на
Европа. Съдържанието на тази публикация
е отговорност на организацията на
Европейско Женско Лоби, и по-никакъв
начин не трябва да се приема като
отрязваща официална позиция на Съвета
на Европа.

Насилие над жени,
преживели насилие и
над жени-защитнички на
човешки права

