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Improving justice in child contact е проект, който разглежда решенията относно контакта на децата в 

семейства, засегнати от домашното насилие. Този се финансира от Програмата за права, равенство и 

гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.). Под детски контакт се разбират системите и 

съдебните процеси, които решават дали и как детето се вижда с родител, с когото не живее. 

Това е проект за партньорство в България, Кипър, Португалия, Румъния и Шотландия. 

Следва транскрипция на записа на нашия уебинар „Участието на деца и младежи не е проект, 

това е право!“ от 2 ноември 2020 г. Частите, които показват видеозаписи на млади хора в 

техните аватари по време на уебинара, са умишлено премахнати както от този запис, така и 

от тази транскрипция, за да се защити тяхната поверителност. 

Кей Тисдал: И така, както сте видели в информационните листове относно проекта в уебсайта на 

събитието. Проектът има за цел да подобри участието на деца и младежи в процеса 

на вземане на решения относно детски контакт при семейства, засегнати от 

домашно насилие. На диапозитива можете да видите дефинициите, по които 

работим по отношение на контактите и участието на деца. Всъщност сега 

наближаваме края на проекта. Официално той приключва в края на месец януари 

следващата година. И всяка държава проучва модели на участие на деца и младежи 

и се ангажира със заинтересованите страни, за да подобри правосъдието при 

контакта с деца в контекста на тяхната държава. И абсолютно ключово за този успех 

е забелязването на необходимостта да се комбинират правата на жените и правата 

на децата в тази наистина значима област за политика и практика на човешките 

права. На този етап трябва да отбележа, че проектът до голяма степен си сътрудничи 

с партньори във всички държави, техните мрежи и младежите, с които са се 

ангажирали. И сме изключително благодарни, че получихме финансиране за този 

проект от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз. Ако 

желаете повече информация като цяло за проекта, можете да използвате връзката 

за уебсайта, която е на диапозитива. Следващия диапозитив, моля. 

 И така, този уебинар се фокусира върху действията или аспектите за участие на 

проекта. Ще предложим огромен брой допълнителни материали по отношение на 

инструментариуми, брифинги, а на уебсайта вече има блогове и други неща. 

Приканваме ви да ги разгледате.  

 За днес сме подготвили някои неща от ключово значение.  На първо място, 

човешките правата на децата и тяхното и участие се изискват от Конвенцията на ООН 

за правата на детето, която знаете, е най-ратифицираната от всяка конвенция за 

правата на човека, която съществува. В конкретния контекст на този проект, искаме 

да изтъкнем, че децата би трябвало и е задължително да участват в решенията 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc
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относно контакта с деца, вместо само да бъдат помолени да дадат показания. И 

децата, и жените, които са подложени на домашно насилие, имат опит за споделяне 

и те би трябвало и могат да спомогнат при оформянето на ефективна политика и 

практика. Те имат опит и не бива единствено да бъдат определяни като жертви. И 

децата и жените, които са подложени на домашно насилие, със сигурност в 

контекста на всички държави-партньори, всъщност представляват по-голямата част 

от семействата, които са замесени в спор относно контакта с деца, който стига до 

съдилищата. Тоест, това не е проблем, който засяга просто едно малцинство.  Това е 

проблем, на който наистина трябва да обърнем внимание.  

 И с това въведение, следващия диапозитив, моля. Нека само за да разгледам 

няколко практически страни с вас. Както вече сте се досетили, този презентационен 

уебинар се записва. Записът ще бъде на разположение.  След семинара ще ви го 

изпратим по имейл, макар че ще отнеме малко време, тъй като ще работим по 

превода. Но трябва да подчертая, моля, не записвайте сами уебинара, тъй като е 

наистина важно да защитите, най-вече, приноса на младежите. И моля, не правете 

екранни снимки, когато аватарите на младежите са показани на екрана, за да 

защитите тяхната поверителност. Наистина ще сме ви благодарни за това. Не съм 

сигурна дали можете, но ако е възможно, променете името си в Zoom, така че то 

точно да ви представя. Наистина ще ни помогне да го знаем и е от полза за всяка 

дискусия. Сега оставихме функцията за чат отворена, така че ако имате някакви 

технологични проблеми, напишете ги и ще видим какво можем да направим. 

Понякога проблемът е във вашата система, но можем да опитаме. И наистина това 

правят хората - представят се и споделят всякаква ключова информация. Предлагаме 

да изключите микрофона и камерата си, когато сме в пленарна сесия, за да избегнем 

проблеми с широколентовия достъп. По време на груповата дискусия предлагаме да 

направите обратното и разбира се да вдигате ръка. По-късно ще обсъдим това. Но 

вземайте наистина участие в тази дискусия.  Ако пишете съобщения в Twitter,  ще го 

оценим. Върху диапозитива можете да видите данните за връзка. Надяваме се, че 

при регистрацията си сте били разпределени в дискусионна група. Надяваме се това 

да протече гладко. Нашите организатори положиха много усилия. За всеки случай, 

обаче, ако имате проблем и по някаква причина нямате група, само  чата сега и ще 

го напишете в чата сега и ще видим какво можем да направим. Наистина сме наясно, 

че разглеждаме чувствителни въпроси по време на този уебинар. Затова, моля, 

погрижете се за себе си и за останалите, когато използвате чат или други подобни 

неща, тъй като това е особено необходимо, понеже го провеждаме онлайн. И ако 

имате нужда от допълнителна информация или се нуждаете от подкрепа, ние 

разполагаме с този ресурс, който ви насочва на свой ред към такива, които са 

подходящи за вашия контекст и държави. И така, моля, обръщайте внимание, докато 

провеждаме уебинара днес, нали? Добре, за да продължим с останалата част от 

уебинара, вие вече сте видели дневния ред и биографиите на лекторите и т.н. Това е 

на уебсайта на събитието. Ако искате да разгледате.  

 Съвсем скоро ще покажем презентацията от млади хора, които са допринесли към 

проекта със съвети. Наистина имаме късмет, че от самото начало съвет ни дава  

Yello! . Това е група млади хора на възраст между 12 и 18 години, които предоставят 

този принос. (Можем да видим от чата с някои хора, че звукът работи, а при някои 

не. Очевидно ще видим какво можем да направим и ви благодарим за търпението.) 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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Така че сега, за да продължим по отношение на нашите колеги от Португалия, ще 

премахнем следващия раздел за нас. Повтарям, вече сте разгледали биографиите в 

страницата на събитието. И те ще говорят за своя опит в Португалия с въвеждането 

на участието на младежите в работата, както за предизвикателствата, така и за 

решенията и за въздействието, което то е оказало и оказва върху политиката и 

практиката. Повтарям, ще се впуснем в приключенство. Те ще разполагат с някои 

поканени презентации от тях и след това промяна на темпото с видезаписи от 

младеж, португалски прокурор и министър по гражданството и равенството. Добре! 

Предавам на вас. 

Александра Дурадо: Благодаря, Кей. Благодаря, Кей. Благодаря! 

Кей Тисдал:  Да, заповядай, можеш да започнеш.  

Александра Дурадо: Чувате ли ме? Добре. 

 Преди да започнем, ние искаме да ви благодарим за участието в уебинара, 

който е първият по проекта IJCC. Организирахме комуникацията си в три 

части. Първата ще разгледа причините, които ни накараха да 

кандидатстваме за този проект. В следващите две части ще ви дадем 

представа за прилагането на двата модела на участие в Португалия. Темата 

за правата на децата се подобри неимоверно в Португалия и по света. В 

действителност децата доскоро бяха собственост на родителите си, а след 

това млади изгнаници по улиците. И накрая, когато са настанени в 

институция, те бяха отговорността на държавата. 

 В началото на 20-ти век както прокламирането на правата на децата, така и 

най-добрият интерес на детето са резултат от зараждането на различни 

социални движения в новия научен подход към детството, който поставя 

детето в центъра. Португалия подписа Женевската декларация през 1927 г. 

и от нейно име в резултат на това бяха разработени системи за съдебна и 

социална закрила на децата по целия свят (в Tomé, 2018 г.)1 След това бе 

ратифицирана Конвенцията на ООН за правата на детето. Това беше през 

1990 г., преди 30 години ... така че сега повдигаме въпроса, какво остава 

още да направим в специфичния контекст на домашното насилие? Какви са 

основните опасения, които все още чуваме в приютите, в центровете за 

услуги? Жени и деца, които продължават да бъдат малтретирани в дните за 

провеждане на контакт, деца, които не са искали да бъдат с този баща и се 

отчайват преди и по време на дните за посещение. Майките, които 

настояват, че децата им трябва да ходят на срещите, защото се страхуват да 

не бъдат обвинени в родителско отчуждение и да бъдат наказани от 

съдебната система. Жени, които се осмеляват да защитават най-добрия 

интерес на децата си, не спазват неподходящ режим на лични контакти и 

сега носят наказателна отговорност за това.  

 Също така режим на лични контакти, фиксиран със задължителен надзор, и 

пренебрегване на закрилата на децата и майката, тъй като в това 

                                                           
1 Rosa Tomé. Promoção e Protecção. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. Disponível na internet: <URL: 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf>. ISBN. 978-989-8908-26-1 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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пространство всяко семейство трябва да получава еднакво отношение. 

Пренебрегва се фактът, че в това семейство е извършено престъпление. Все 

още законът не е приел, че децата са жертви на домашно насилие и те не 

получават статут на жертви. Сега е общоизвестно, че децата, изложени на 

насилие, вече са жертви на психологически тормоз и при тях съществува по-

висок риск от развитие на променливо настроение или тревожни 

разстройства, злоупотреба с вещества, академични проблеми, наред с 

други.   

 Деца, които продължават да не бъдат изслушвани в хода на семейни 

производства и се вземат решения, пряко засягащи живота им, за да ги 

защитят, за да не ги травматизират повторно, но същите тези деца пък се 

призовават в хода на наказателни производства. Също така е интригуващо, 

че когато седнем да поговорим за всичко това, примерите, които ни дават, 

не са свързани и всъщност представляват ситуации, при които мъжът се 

възприема като насилван, а жената е насилник или отчуждител, което не е 

това, а ние въобще не наблюдаваме подобно нещо в своята ежедневна 

практика. Изправени пред такива доказателства, свързани с трудности в 

общуването и недоразумения, ние разбрахме спешността и 

необходимостта да призовем децата и младежите да се изкажат. 

 Ето така UMAR подаде заявление до проекта IJCC заедно със CESIS , за да 

намери начини да съчетае в едно правата на децата и правата на жените. С 

тази мисия, UMAR и CESIS поканиха и Комисията за равенство между 

половете и Националната комисия за насърчаване на правата на децата в 

защита на децата и младите хора, за да подкрепят нашето заявление. 

Установихме належащата необходимост да се отвори пространство за 

участие на деца и младежи, пространство, което се празнува отдавна, но 

всъщност не се използва. Можем да изясним погрешни схващания, да 

предотвратим повторение на престъпления и в някои случаи смъртта на 

деца, младежи, жени и техни роднини, просто като изслушаме какво казват 

децата и младежите, жертви на домашно насилие. 

 Improving Justice in Child Contact следователно се заражда от тази воля и 

любопитство да се приложат модели и методологии за участие, които биха 

откликнали на деца и младежи, преживели ситуации на домашно насилие, 

да ги изслуша и да събере техните мнения за това как да се подобри 

съдебната система, за да ги изслушваме по-пълно, да им служим по-добре 

като граждани на португалското общество.  

Захра Латиф: Благодаря, Александра. Следващия диапозитив, моля. Как беше въведена Power 

Up/Power Down в Португалия?  

 Методологията Power Up/Power Down беше представена за първи път по време на 

нашия Форум на много заинтересовани страни. Представихме методологията на тази 

група, която беше сформирана от много институции, работещи пряко или непряко с 

деца и пълнолетни жертви на домашно насилие и тормоз.  Беше ползотворно  

институции, които обикновено не общуват или работят заедно, да се съберат и 

обсъдят своите виждания за това как правата на децата могат да бъдат подобрени в 

http://ijcc.umarfeminismos.org/
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://www.cesis.org/pt/
http://ijcc.umarfeminismos.org/
https://www.cesis.org/pt/
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
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областта на домашното насилие. След като преведохме и адаптирахме 

методологията Power Up/Power Down към португалския контекст, започнахме да се 

свързваме с работещите в поддръжката на деца в приютите и проведохме срещи с 

майки и деца, за да поискаме тяхното съгласие за участие. След това успяхме да 

продължим с невероятна група от пет момчета и момичета на възраст между 7 и 11 

години. Шест сесии Power Up/Power Down се проведоха в Universo D, пространство, 

посветено на правата на децата и младежите, което принадлежи на Общинския 

съвет на Лисабон. Въведохме сесия 0 (нулева) като подготвителна и тя беше 

изнесена от техниците в Universo D, които ни запознаха с пространството и 

извършиха своята дейност „изминатият път по отношение на правата на децата“, 

преминаване през някои от най-важните членове в Конвенцията на ООН за правата 

на детето. Това беше подходяща възможност групата да се запознае не само с 

пространството, но и с нас, и помежду си. Преди да започнем, обсъдихме с децата 

много важна информация, нашите златни правила относно безопасността и 

поверителността, крайната дата на проекта, оценките и средата, която включваше 

безопасни места за почивка и микрофон, който децата да използват и да излагат 

мнението си. Имаше много дейности, на които групата откликна много добре по 

време на проекта, като например торбата на властта - децата избираха предмети от 

торбичка и концентрираха властта, която всеки предмет имаше, преди по-широка 

дискусия около това какво означава за тях властта; и дейността по стълбицата на 

властта - децата обсъждаха каква власт имат различните хора в обществото, 

окачвайки техни снимки в линия от изключително властни до безсилни. Поканихме 

група, за да направим промени в нашия разказ в картини и децата ни дадоха своите 

коментари, отправяйки много предложения. Групата също беше поканена да 

обмисли начини да гарантира, че децата ще бъдат по-добре изслушвани в 

съдилищата. Те изтъкнаха някои важни характеристики от личността на Super 

Listener. Тя носи цветни дрехи, забавна е, тя е някой, който разбира казаното, може 

да да обясни на правилните хора как някой се чувства и обръща внимание. Можете 

да намерите всички резултати от португалския проект Power Up/Power Down на 

UMAR’s website. 

Ана Александър: Благодаря ти, Захра. Преминете към нов диапозитив, моля. 

 След прилагането на методологията Power Up/Power Down , ние започнахме да 

съставяме друга група младежи. Поканихме петима млади мъже и жени, които 

някога са преживели домашно насилие и които са били в контакт със съдебната 

система, било то по наказателно или семейно (на тема личен контакт) производство. 

Мисията на групата беше да се превърне в консултативна комисия по нашия проект. 

Те бяха поканени да обсъдят, подкрепят или отхвърлят някои от мерките, които се 

изпълняват или предстои да бъдат приложени от нашите заинтересовани страни. Те 

се наричат млада експертна група и някои от техните предложения са относно 

следното.  

 Нов диапозитив, моля. Необходимостта децата да бъдат изслушвани в хода на 

съдебното производство и в същото време да се чувстват в безопасност и спокойно. 

Необходимостта от професионалисти със специализиран опит и профил, способни да 

съчувстват и разбират децата в техния контекст и етап на развитие, като им дават 

възможност да изразят своите виждания.  Често децата не се чувстват в безопасност 

https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
http://ijcc.umarfeminismos.org/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
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и казват, че не знаят какво ще им се случи, както и не разбират напълно 

информацията, която им се предоставя. В сътрудничество с по-младите експерти си 

поставихме за задача да допринесем за подобряване на съдебната система по 

начин, по който децата и младежите в контекста на домашното насилие, да бъдат 

чути. Започнахме с провеждането на три информативни сесии. Говорихме за много 

теми като човешки права, права на децата, насилие, власт, участие, гражданство, 

португалска съдебна система, Национална мрежа за реагиране на домашното 

насилие.  

 Поставена беше основата на задачата да изградим подробен образ на системата. 

Помолихме нашите млади експерти да помислят как системата функционира, как 

функционират различните институции, кои връзки работят добре, кои не: те 

посочиха как явно адвокатите нямат обучение на тема домашно насилие и как 

образователната система изглежда дистанцирана от семействата на децата.  

 Междувременно се случи всичко това с COVID-19 и ние продължихме със сесиите 

виртуално. След това групата премина към работа с разказ в картини. Тя 

разсъждаваше върху това колко важно би било всеки професионалист да бъде 

обучен на тема домашно насилие, да се записват показанията на детето за бъдеща 

справка, да се подсигури подходяща за деца стая, в която те могат да общуват със 

съдията чрез видеовръзка.  

 Нов диапозитив, моля. И накрая стигнахме до личността на Super Listener. Имахме 

време да обсъдим с групата кои са техните Super Listeners в живота им и какви са 

техните качества - грижовни, търпеливи, някой, който приема добрите и лошите 

черти на друг човек - това бяха някои от качествата. Нашите млади експерти също 

така казаха, че  е много важно да има Super Listener, както в училище, така и в 

здравните центрове. По този начин децата няма да бъдат зависими от родителите си 

да получат тази услуга. Освен това те формулираха идеята, че дори можем да 

обозначим тези места с тази специална характеристика, нещо като: “Това е училище 

със Super Listener”.  

 Що се отнася до трудности и решения, трудно беше да представим методологията 

Power Up/Power Down в рамките на само шест сесии. Считаме, че трябваше да се 

предложат  допълнителни сесии, най-вече предварителни с децата, за да могат 

повече да се опознаят взаимно.  

 Тъй като през 2020 г. е 30-ят юбилей на Конвенцията за правата на детето, смятаме, 

че това може да е помогнало за изпълнението на някои от действията по проекта. 

Смятаме, че това насърчи особено благоприятна политическа среда за ангажиране 

на някои от заинтересованите страни.  

 Ангажирането на заинтересованите страни беше страхотно, но превръщането на 

това в конкретни и ефективни действия се оказа предизвикателство. Въпреки 

многобройните  трудности, Форумът на много заинтересовани страни беше 

изключително активен и ангажиран с целите на проекта, като в някои случаи 

предоставяше препоръките на Форума на своите организации.  

 Нов диапозитив, моля. Що се отнася до въздействието на Power Up/Power Down и 

младите експертни групи върху организациите и ролите, получихме голяма 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
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заинтересованост от страна на някои членове на Форума на много заинтересовани 

страни, които показаха по-спешна нужда от прилагане на някои от мерките, 

включени в плана за действие на техните специалности. Проектът също така дава 

възможност за изграждане на мрежи и засилване на връзките между институциите - 

полицейските власти, социално осигуряване, министерство на правосъдието и др. 

Бяхме свидетели на тези взаимоотношения, форми на връзки във Форума. Нашата 

стратегия в Португалия, освен срещи със заинтересовани страни във Форумите, беше 

да се срещнем с тях на двустранни срещи. Бяхме на разположение за среща с 

партньорите, които проявиха интерес да продължат с някои от стъпките 

 Посочени в тези планове за действие. Смятаме, че това е наистина добра практика, 

тъй като по време на тези моменти партньорите бяха по-възприемчиви да мислят за 

всеки един от тях и да променят практиките си. Вярваме, че това е само началото на 

пътя за изминаване. Сега ще изслушаме един от португалските млади експерти, след 

това прокурор от Португалия, Соня Пинела, и накрая нашия държавен секретар на 

Португалия от името на Гражданство и равенство, Роза Монтейро. [изтрит аватар] 

Таня Любич-Навроцка: Следващият видеоазапис е на португалски. Затова, моля, използвайте 

английския превод, ако се нуждаете от такъв.  

Соня Пинела: Добър ден! Първо, бих искалa да започна, като благодаря на организаторите на това 

събитие за такава подходяща инициатива, както и на всички участници днес, и също 

бих искала да поднеса благодарностите си за тази възможност да присъствам в това 

групово и интердисциплинарно обсъждане, което е толкова полезно и обогатяващо, 

за насърчаване на по-добри практики при изслушване на деца и младежи. Широкият 

спектър от ситуации, които възникват в нашето ежедневие, ни предизвикват да 

разберем преживяванията на деца и младежи, които са жертви на домашно насилие 

- пряко или косвено - като част от сложна реалност, със свои собствени подробности, 

които произтичат от индивидуалния контекст и личностните черти на всеки член на 

семейството, както и от динамиката на всяка връзка в тази фамилна единица. 

 В този контекст е много важно да се има предвид, че всяко семейство се състои от 

група хора, които чувстват и мислят поотделно и взаимодействат помежду си, като 

се съгласяват или не в зависимост от това което харесват или не, което се смекчава 

от съответните им убеждения и емоции. 

 Когато една двойка влезе в динамика на затруднения и/или насилие, основите на 

семейството се разклащат и зависимите от възрастните деца са пряко засегнати от 

поведението на родителите, особено в ситуации, когато те бъркат собствените си 

чувства, убеждения, емоции и потребности с тези на децата си. Такива ситуации 

водят до случаи, в които родителите възприемат децата си като тях самите, не 

успяват да разпознаят индивидуалността на децата и ги принуждават да вземат 

страна - съзнателно или несъзнателно, доброволно или недоброволно - за да могат 

да служат като агресивно оръжие в рамките на разрушения брак. По време на този 

процес те забравят, че тези деца и младежи продължават да бъдат ОТДЕЛНИ 

ИНДИВИДИ със собствени чувства, убеждения, емоции, потребности и желания, 

които много често се различават от тези на техните родители. 

 Последните научни проучвания, публикувани по този въпрос, стигат до 

заключението, че ситуациите на брачен конфликт влияят негативно на включените 
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родителски умения на двойката, което води до ситуации на пренебрегване и 

физически или психологически тормоз над децата им. Те също така разкриват 

голямото значение на това децата да станат видими, да се разпознае тяхната 

индивидуалност и да се създаде пространство, където те считат, че гласът им се чува 

и уважава от онези, които вземат касаещи ги решения. Тази необходимост вече е 

широко призната от националното и международното законодателство, което е 

утвърдило правото на изслушване като основно човешко право.  

 Междувременно трябва да се отбележи, че макар да е вярно, че е важно децата и 

младежите да бъдат чути от онези, които вземат пряко засягащи ги решения, също 

така е вярно, че изслушването им може да бъде и смущаващо и емоционално 

стресиращо изживяване.  

 През повечето време, чувството за вина, страх и безпокойство са свързани с 

понятията любов и лоялност, които децата и младежите споделят. От друга страна, 

разказването на ситуации, които са преживели у дома, също означава, най-общо 

казано, повторно изживяване на тези ситуации и изпадане във вътрешен конфликт 

поради страх да не разрушат връзките на любов и лоялност с родителите им. Тази 

необходимост от защита на правото на детето или младежа да бъдат изслушани, от 

една страна, и предотвратяване на повторното им превръщане в жертви, доколкото 

е възможно, от друга страна, е ежедневно предизвикателство в работата на 

съдебната система  

 и показва колко важно е да се работи в рамките на голяма мрежа и експерти по 

психология да присъстват в съда. Това е факт, който с всеки ден се потвърждава все 

повече и повече. 

 Лично говорейки, в рамките на задълженията ми като прокурор, аз се опитах да 

съчетая правото на деца и младежи да бъдат изслушани, с концепцията за защитно 

правосъдие. Винаги ги изслушвам в пространство, където те се чувстват сигурни и 

уважавани, представям им се и им обяснявам задълженията си предварително. 

Задавам само основните въпроси, необходими за вземане на решение по-късно, 

което ще ги засегне пряко, безпристрастно и без никакви предразсъдъци за техните 

родители. В рамките на моя опит досега видях как децата и младежите оценяват 

възможността да изразят мнението си и да допринесат за изясняване на тяхната 

ситуация, да поговорят за минали и настоящи преживявания, като същевременно 

изразяват своите желания и цели за бъдещето. Смятам, че всички решения, които 

взех, след като изслушах младежите, участващи в тези процеси, ми помогнаха да 

придобия по-пълен и последователен поглед върху въпросната ситуация и да взема 

по-справедливи и подходящи решения по съответните случаи. 

Роса Монтейро: Първо бих желала да ви благодаря на UMAR, че ме покани да говоря на този 

семинар. Този проект се занимава с много актуална и изключително важна тема, 

закрилата на децата в контекста на домашното насилие. Между 2015-2019 г. в 

националната мрежа за подкрепа на жертвите на домашно насилие са приютени над 

7000 деца. Миналата година домашното насилие фигурираше в почти 30% от 43 000 

случая, регистрирани от местните комисии за закрила на децата. Пандемията, 

разбира се, увеличи риска от насилие и ситуации на тормоз. Португалското 

правителство работи усилено в тази област въз основа на интегриран подход във 

http://ijcc.umarfeminismos.org/
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всички съответни сектори. През последните две години реализирахме много 

инициативи с пряко предложение за подобряване на механизмите и процедурите за 

намеса, като обърнахме специално внимание на нуждите на децата и тяхното 

състояние като жертви. Ще изброя само няколко. 

 Миналата година се ангажирахме с интензивна безпрецедентна работа с 

професионалисти от всички сектори, включително полицейски сили, магистрати, 

органи по въпросите на равенството и образованието, специалисти по социална 

сигурност.  Целта беше да се създадат нови ръководства, които за първи път 

установяват хармонизирани планове за действие и процедури, съобразени с 

изпълнението на GREVIO.   

 Това доведе до две ръководства относно децата. Първото ръководство е за 

интегрирана интервенция при деца, които са жертви на домашно насилие, 

включително процедури за установяване, закрила и насочване. Още в началото на 

тази учебна година във всички училища беше разпространен флаер с призив да 

следят за защитаването и прилагането на това ръководство. Също така създадохме 

стандарти за програми за първична превенция и проекти на тема насилие над жени 

и домашно насилие. Няколко НПО, включително UMAR, допринесоха към това 

ръководство. Изготвихме също и общ план за обучение на тема домашното насилие, 

който хармонизира концепциите и съдържанието на обучението. Намесата с деца е 

специално разгледана в този план въз основа на новото ръководство. От друга 

страна, имаме финансиране в подкрепа на проекти за превенция на първично и 

вторично ниво. Бяха одобрени пет проекта за над 300 000 евро. Съвсем скоро ще 

стартираме финансова подкрепа за набирането на психолози за работа с деца в 

отдели, предлагащи подкрепа при случаи на домашно насилие, с цел справяне с 

травмата и нейните последици. 

 И накрая, само няколко забележки относно правосъдието. Миналата година 

Прокуратурата издаде директива за домашното насилие, която хармонизира 

практики и процедури в областта на наказателното разследване, и дигитално 

издание за семейства и деца. Парламентът наскоро също направи промяна в 

Гражданския кодекс по отношение на упражняването на родителските права. Нещо 

много важно, това гарантира, че при всяко съдебно решение по отношение на 

местожителството на детето, включително при случаи на домашно насилие, най-

добрият интерес на детето винаги е водещият принцип. Правим всичко, за да 

гарантираме, че децата се приемат като преки жертви и че нашите колективни 

действия отговарят на потребностите им. И така- благодаря за вашата работа. 

Кей Тисдал: Здравейте и благодаря наистина на португалския екип, че изготви тази комбинация 

от политиците, с които работите, и младите хора, които правят презентация. 

 И сега ще се насочим към Шотландия. Скоро ще дадем думата на Сузи Далтън. 

Потарям, можете да намерите нейната биография на уеб страницата на уебинара. Тя 

също ще ви запознае с работата наYello!, която младата експертна група е имала по 

отношение на значителното си влияние върху законодателството в областта на 

семейното право, което наскоро се прие в Шотландия. И така Сузи, ти имаш думата. 

Сузи Далтън: Изключително много ви благодаря. Здравейте на всички. Аз се казвам Сузи Далтън. 

Аз съм служителят по прилагане на политиката относно деца и младежи към Scottish 

http://ijcc.umarfeminismos.org/
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Women’s Aid. Мисля, че в дневния ред е посочено, че ще направя презентация за 

влиянието на Yello! в Шотландия и мисля, че ако разгледам влиянието на Yello! В 

Шотландия ще са ми нужни може би два часа. 

 Така че, за да се възползвам максимално от следващите 10-15 минути, ще обърна 

внимание на работата им по законодателен акт, приет тази година, наречен Закон за 

децата (Шотландия) [2020]. И ще има малко повече в допълнителната група относно 

участие в политиката, за тези, които са се записали за това. Но това тук е просто един 

кратък преглед на работата им по този конкретен законодателен акт. 

 И така, законът наистина беше знаково законодателство, което имаше за цел да 

трансформира опита на децата и младежите в гражданските съдилища, както и да 

осигури допълнителна защита в семейните съдилища на преживелите домашно 

насилие. Работата, извършена по този закон по отношение на застъпничеството през 

тази около една изминала година, откакто той беше представен в Парламента, беше 

огромно съвместно усилие из цяла Шотландия, защото много различни партньори се 

обединиха и повечето от тях са на този уебинар в момента. Но Yello! имаше 

наистина, наистина решаваща роля в придвижването на закона или законопроекта 

от етапа, на който беше, когато бе внесен в парламента през септември миналата 

година, до закона, който имаме сега. Той наистина се промени през този период от 

време. Yello изигра наистина огромна и решаваща роля в това. 

 В Scottish Women’s Aid, очевидно като национална благотворителна организация при 

случаи на домашно насилие работим много с ползващи услугите ни жени и деца, за 

да оформим политическата работа, която вършим. Но имахме доста уникална 

възможност, при която разполагахме с този вид посветена група млади експерти, 

които успяха да се включат и да работят по това, макар и от ... тя се излага пред 

Парламента чак до одобрението й. Тоест целия процес. И наистина видяхме 

въздействието, което тяхното участие имаше върху това законодателство. Така че 

просто ще разгледам всичко това и ще ви разкажа малко относно каква точно 

работата са извършили по законопроекта, и въздействието, което това е оказало. 

 И нека, моля, да преминем към следващия диапозитив. Би било чудесно. Благодаря. 

Относно как направихме това или точно...какво участие имаше Yello! . 

 И преди около година или преди малко повече от година се срещнах с Yello! за 

първи път и техните невероятни подпомагащи служители, които днес също са на 

разположение, и започнахме да обсъждаме този закон или по това време той беше 

законопроект. Така че, както казах, това беше огромно законодателство. Имаше 

много за обсъждане и за анализиране. Но се срещнахме и започнахме да обсъждаме 

всичко. Започнахме да изслушваме Yello!, тези млади експерти, какво според тях е 

доброто е законопроекта и какво липсва. 

 И започнахме … обсъдихме го. Започнахме да нахвърляме тези препоръки. И преди 

малко повече от година отидохме за първи път в Парламента, за да се срещнем с 

човека, който внесе този законопроект пред Парламента, тоест министърът по 

общностна безопасност, Аш Денам. Yello! реши, че тъй като това беше в деня преди 

Хелоуин миналата година, представителите на Yello! ще се облекат като призраци, за 

да покажат колко невидими се чувстват младежите в правосъдната система, и 

представиха триковете и ползите на законопроекта на министъра, за да покажат 
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какво смятат за положително и какво смятат за необходимо за подобряване в 

законопроекта. След секунда ще навлезем в тези приоритетни области. 

 Така че, когато се срещнаха с министъра, те й изложиха тези аспекти, изслушаха 

нейния отговор и започнаха този разговор с нея. След това представиха свои 

писмени доказателства пред Комисията по правосъдието. Тя представляваше 

групата на шотландските парламентарни членове, която разглеждаше  

законопроекта. И те изложиха всички тези аспекти, които бяха събрали, в това 

писмено доказателство. Това е отделно от писмените доказателства, предоставени 

от Scottish Women’s Aid . Това беше изцяло изложение на Yello! въпреки че, разбира 

се, препоръките на Yello! също влияеха и информираха много нашата собствена 

работа. 

 След което се предоставиха писмени доказателства. Yello! по-късно бяха поканени 

да дадат показания лично в шотландския парламент пред Комисията по 

правосъдието. Това се случи през месец февруари тази година. Те бяха единствената 

група младежи, поканени да дадат показания, което беше огромна постижение. 

Първоначално шотландският парламент прояви огромна неохота, опасения относно 

безопасността около това. И за щастие решиха, че ще говорят директно с младите 

хора. Това беше огромен момент за Yello! , а именно да се включат към това закрито 

заседание и да говорят директно с шотландските парламентарни членове, който 

разглеждаха законопроекта. 

 Очевидно много се случи от февруари тази година до днес. И нещата се промениха 

малко що се отнася до това как Yello! може да ... може да продължи да работи по 

този законопроект, но групата продължи да работи през целия процес. Затова 

преместихме всичко онлайн, както и всичко останало, и групата продължи да 

информира работата на Scottish Women’s Aid по този въпрос. Поддържаме активен 

диалог. И по време на напредъка на законопроекта в Парламента, шотландските 

парламентарни членове непрекъснато се допитваха до доказателствата, които 

изслушаха от Yello! , както и до писмено изложените. 

 Така че, ако преминете към следващия диапозитив аз ще ви разкажа малко повече 

за приоритетните области. И така, повтарям, това е само малак извадка от нещата, 

които Yello! посочи като приоритетни области на законопроекта. Имаше и много 

повече от това и наистина бих препоръчал да разгледате и някои от техните писмени 

доказателства, за да получите представа за всички неща, върху които се фокусират от 

най-ранните етапи. Имаше и реално развитие и напредък на тези проблеми по 

разглеждането на законопроекта в Парламента. Но това бяха някои наистина 

откроими области, които трябва да обсъдим днес. Така че Yello! ясно изтъкнаха, че 

трябва да се подобри участието по отношение на първоначално внесения в 

Парламента законопроект.   Нямаше достатъчно защита, за да се гарантира, че 

децата от всички възрасти и всички способности могат да дадат своите възгледи и че 

тези възгледи ще бъдат изслушани на всеки отделен етап от процеса. И групата Yello! 

усърдно настояваше това да се подобри. Групата също така отбеляза, че в 

законопроекта всъщност няма нищо, тъй като той имаше за цел да защитава 

поверителността на децата. Нямаше нищо, което да защити техните ... дали техните 

възгледи ще бъдат изслушани и дали съгласието им по тези възгледи да бъде чуто. 

Групата също така повдигна въпроса, че в законопроекта няма нищо около 
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застъпничество или подкрепа за тяхното ... за тях по време на участието им в съда, 

което означава да бъдат подобрени за други деца и хора в гражданските съдилища. 

Обсъди и контактните центрове, което според мен е огромен проблем във всички 

партньорски организации по целия свят. Що се отнася до контакта с деца, тя 

наистина разшири някои от съображенията около контактните центрове, като се 

съсредоточиха както върху сценарии, при които те не са в безопасност, но и просто 

върху факта, че толкова много контактни центрове просто не са забавни или приятни 

места за деца и младежи, а обикновено им е наредено да бъдат там часове наред 

през седмицата. И групата всъщност наблегна и на това. Тя посочи, че в 

законопроекта няма нищо относно системата за подаване на оплаквания или 

система за коментари, което да позволи на младежите също да повдигнат 

проблеми. И това са някои наистина ключови аспекти, поставени на първо място 

когато дойде момента за предаване на доказателства. 

 Ако преминем към следващия диапозитив можем да видим къде някои от тези 

препоръки наистина са приложени при разработването на законопроекта и какво 

имаме сега в закона. Докато законопроектът се разглеждаше в Парламента, за 

щастие видяхме много подобрения относно защитата на участието на децата. Тоест 

много и законопроектът е много по-силен около това децата от всички възрасти и 

етапи, да могат да изложат своите възгледи и тези възгледи да бъдат чути. 

 И има повишена защита на поверителността. Това беше нещо, което беше внесено в 

законопроекта и благодарение на цялата работа, която Children 1st осъществиха по 

този проблем. Те… Yello! наистина изтъкна как не са били питани на нито един етап 

или не им е казвано на нито един етап как ще се използва тяхната информация. И 

така сега в законопроекта виждаме истинско, истинско подобрение в това, че по 

начин, по който това не е правено преди, ще се търсят възгледите на децата по 

отношение на информацията, която се споделя и им се предоставя повече 

информация за това къде може да отиде част от тяхната информация и тази, която 

предоставят на съдилища. И също така като една от разпоредбите на законопроекта 

има включена система за застъпничество, което е нещо огромно от гледна точка на 

това какво ще означава то за деца и младежи в гражданските съдилища. Те вече ще 

имат достъп до застъпници като вид стандарт. 

 Освен това разглеждаме по-нататъшната работа по прилагането на този 

законопроект по отношение на вторичното законодателство за контактните 

центрове и служителите, изготвящи доклади за детското благосъстояние. Знаем, че 

по отношение на препоръките, които Yello! направи по тези теми, те ще бъдат 

включени занапред, защото много пъти чухме от шотландските парламентарни 

членове за въздействието, което техните доказателства в тези области са оказали 

върху тях по отношение на по-доброто разбиране на тези проблеми. И така, 

очакваме с нетърпение да видим как техните препоръки влияят и на вторичното 

законодателство. И в тази насока просто искам да споделя с вас видеозапис на един 

от шотландските парламентарни членове към Комисията по правосъдие, заместник-

председателката, Рона Макей.  Това е нейният дебат от третия етап на 

законопроекта, в който говори за въздействието на Yello! . Сесията с предоставяне на 

доказателства от страна на Yello! повлия върху нея, особено по въпроса за 

контактните центрове. Сега ще предам, за да можете да изслушате това. 
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Видеозапис от Рона Макей (Rona Mackay), шотландски 

парламентарен член  

Рона Макей: Много съм доволна и от регулирането на контактните центрове. Една от най-

запомнящите се части от нашето пътуване за извеждане на законопроекта до етап 3 

бяха доказателствата, които комисията изслушва насаме от младежи към  Yello!, 

която беше експертна група, съветваща проекта за подобряване на справедливостта 

при контакт с деца. В миналото и на тях им е било наредено да посещават такива 

центрове и техните разкази бяха въздействащи и трогващи. Един по един 

изслушахме техните травматичните и нещастни преживявания по отношение на 

съдебно разпореден контакт и как младежите са се почувствали безсилни да изразят 

това, което наистина искат. Бях удивен от смелостта им, когато разказваха историите 

си в стая, пълна с възрастни. Те помогнаха за оформянето на проектозакона, за да 

могат бъдещите поколения да не изживяват това, през което те са преминали. 

Сузи Далтън: Надявам се, че можете да чуете това. Мисля, че може би имаше обратна връзка в 

микрофона и ако не сте успели мога да ви изпратя линка към това. След малко ще 

погледнем полето за разговор. Мисля, че след като чухме директно от Рона, 

очевидно, наистина е видно въздействието, което Yello! е имала по отношение на 

препоръките, че ... тя е била много добре информирана за този законопроект и 

разговорите относно управляването на този законопроект. И фактът, че това е дошло 

директно от тези младежи е оказало огромна, огромна разлика. 

 Така че, за да завърша, и повтарям, осъзнавам, че това е много бърз преглед на 

работата им по този законопроект. Ако имате някакви въпроси, моля, елате и 

поговорете с мен. Но по отношение на просто приключване на нещо, което очакваме 

напред. Очевидно проектът IJCC наближава своя финал. Работата на Yello! обаче ще 

има ефект и след тези две години. И разглеждаме прилагането на Закона за децата 

(Шотландия). През следващите шест месеца ще се осъществи много работа. Но 

наистина прилагането на всички разпоредби ще се случи през следващите няколко 

години. Ще продължим да спазваме препоръките и възгледите на Yello!. Както много 

от вас знаят, Шотландия се ангажира да включи UNCRC във вътрешното 

законодателство и това се случва в момента.  

 Един от проблемите, който Yello! повдигнала като приоритетна област, която за 

съжаление не беше включена в окончателния ... или в самия закон, беше този вид 

система за обезщетение, нещо като система за жалби. Имаше наистина някои много 

добри разговори около препоръките на Yello! в този вид последни етапи на дебата, 

но това не беше включено в закона.  Ние обаче разглеждаме включването на CRC 

като възможност за вграждане на някакво право в закона. Така че отново наистина 

препоръките на Yello! ще продължат да съществуват и извън този конкретен 

законодателен акт. Мисля също така, в съответствие с целта на целия този уебинар, 

че участието не е проект, а право. Цялото това преживяване с Yello! и участието й в 

законопроекта от най-ранните етапи, директните разговори в Парламента наистина 

илюстрира важността на това събитие, как то е пряката връзка между деца и 

младежи с опит и тези, които имат най-голяма власт. И наистина видяхме 

трансформацията, която това оказа върху шотландските парламентарни членове, 

които го изслушаха. Това преобрази и нас като организация и мисля, че заветът ще 

продължи да съществува по отношение на участието на Yello! като пример на този 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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истински успех при усъвършенстването на законопроекта, правейки го ефективен и 

постигайки целите му да увеличи участието на децата и да ги предпази от домашно 

насилие, като направи това възможно най-ефективно. И така, искам да кажа също, че 

нищо от това не би могло да се случи без невероятните помощни работници от 

Yello! , които бяха насреща през цялото време. Имаме късмет, че разполагаме с 

наистина всеотдадени ... те са просто невероятни помощни работници. Тя даваха 

всичко от себе си през цялото време. И когато трябваше да се прехвърлим онлайн, 

успяхме да поддържаме това последователно и да предлагаме постоянна  подкрепа 

през целия процес. Благодарим им. И много благодарности към Yello! за вашия труд 

по този изключителен закон. И както каза Рона, мисля, че тяхната ... работа  наистина 

ще промени изживяването на толкова много деца и младежи в бъдеще. Така че, за 

да довърша, ще предам думата на организаторите, за да покажем още една 

анимация, аватарите на един от младежите... 

[отстранен аватар] 

Кей Тисдал: Благодаря ти, колко въздействащо! А точно този клип показва, какво значи да 

промениш нещата. Мисля, че немалко от нас, които участваме в разговора, бяхме 

силно ангажирани със Закона за децата (Шотландия) и постигнатото е невероятно. 

Сузи, благодаря ти! Прекрасна презентация. 

 Е, скоро ще ви поканим да говорите, обсъждате и учите в групи. Чрез Zoom. Скоро 

ще преминете към възможността да обсъдите проблемите до момента. Надяваме 

се, че повечето от вас са в група, защото сте се регистрирали за събитието. И ако има 

някакви проблеми, просто останете в основната стая или се върнете в основната 

стая, надявам се че е ясно. Една от групите ще остане в основната стая, само имаме 

толкова много участници, които да организираме, нали? Нека дискусионните групи 

да се окажат ползотворни. Някои са доста големи. Затова ще насърчим хората да 

използват функцията "вдигане на ръка", която имате в Zoom. Дискусионните групи 

няма да бъдат записани. Препоръчваме ви да спазвате поверителността, във 

Великобритания ги наричат правилата на Chatham House. Можете да се обърнете 

към коментарите, но не и към лица и организации, които са ги направили. И мисля, 

че ще бъдете върнати след 30 минути, след което ще преминем към последната 

сесия на уебинара. Надявам да проведете фантастични дискусии и скоро отново ще 

поговорим. 

Таня Любич-Навроцка: Предавам ти думата, Марша. 

Марша Скот: Вероятно трябва да върна моя видеозапис. Готово. Започват видеозаписа отново, 

както трябва. Готово. Добре. Ще говоря накратко, което за мен винаги е 

предизвикателство, относно важността да не изпускаме от поглед правата на децата, 

когато работим по правата на жените. И да не изпускате от поглед работата по 

правата на жените, когато извършваме работа по правата на децата. Като главен 

изпълнителен директор на Scottish Women's Aid,  която е едновременно организация 

за правата на децата и организация за правата на жените, мога да ви разкажа колко 

трудно може да бъде това понякога. Но въздействието, резултатите от правилните 

действия - и ние не винаги ги постигаме - но да направим нещо добре е изумително, 

както в работата, която вършим при разработването на добри услуги, така и, което е 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/
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още по-важно, в тази обстановка на политически арени, по която всички ние 

работим толкова усилено, за да подобрим. 

 Следващия диапозитив. Така че просто да откроя много бързо за това, за което ще 

говоря. Важно е да се уверя, че разбирате, че политическата рамка в Шотландия, 

почти всички политики относно домашно насилие, политиките относно насилие над 

жени, е децентрализирана в Шотландия. Това е така от над 20 години, базирано на 

полово тълкуване на домашното насилие. И това ни дава реално предимство в 

смисъл, че вече има политическа ангажираност към факта, че наистина разбираме, 

че ако не можете да разберете и признаете и включите това знание за въздействието 

на пола върху начина, по който работят нашите семейни съдилища, върху начина, по 

който се случва домашното насилие, върху начина, по който е вероятно жените да 

потърсят помощ, въздействието върху децата, въздействието на детския контакт 

върху децата, ако не можете да разберете как полът функционира във всички тези 

системи, няма да сте способни да изготвите добра политика или добри услуги. И тъй 

като аз, моят, знаете ли, любимият ми феминистки принцип е, че трябва да 

приемете, че през повечето време повечето от нас искат едно и също. Просто трябва 

да намерим начин да го постигнем заедно. И в Шотландия от около 1999-2000 г. 

неравенството на жените се определя като причина и последица от насилието над 

жените и домашният тормоз. И това, което разбрахме, е, че човешките права на 

децата, както на техните майки, не могат да бъдат реализирани в тази вековна 

патриархална система, в която децата се третират като собственост, а майките се 

възприемат всъщност като слугите, гарантиращи, че имущество е там където се 

очаква, в състоянието, в което трябва да бъде, вместо да се счита, че както майките, 

така и децата имат човешки права в международното право и в националното право. 

Следващия диапозитив. 

 И така, какво означава това обаче? Това съществуваше дълги години в политиката, 

абсолютно никакво отражение на това в проектирането и предоставянето на услуги 

или в семейните съдебни процеси, нито в някоя от областите, които са толкова 

важни за защитата на правата на децата и жените. Смятаме, че най-добрият начин да 

го опишем е, че трябва да разберете, че ако реализирате всичките си човешки права, 

няма вероятност ... няма обезателно да сте богати и известни. Няма да имате много 

на брой неща, но в живота ви трябва да има това пространство, което ние 

наричаме, ... което наричаме „пространство на действие“. И че някой, който може да 

реализира всичките си човешки права, има цялото това пространство, в което взема 

решения за живота си, на който има право, нали? Сега, трудността с това 

пространство, това пространство на действие е, че в него няма жени и няма деца. И 

има много мъже, които не са в това пространство на действие. Но първото, което 

осъзнаваме е как липсата на цялото това пространство на действие влияе върху 

способността ни да се противопоставяме на насилието и върху способността на 

извършителите да злоупотребяват. 

 Следващия диапозитив. Така че реалността е, че всички жени и деца, живеещи в 

патриархални системи, имат ограничени пространства за действие. Следващия 

диапозитив. И че това е началната ни точка. Но след това, когато се добави домашно 

насилие, се получава огромна съвкупност от ограничения, които ограничават избора 

ни с кого излизаме, с кого се виждаме, с кого разговаряме, къде отиваме, какво 
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носим, дали можем да си направим домашното или можем да си направим 

домашното, ако сме в училище, дали можем да участваме изцяло в обществени 

проекти и в училище, в църквата, във всички елементи от живота на децата и живота 

на възрастните, които трябва да са достъпни за нас. 

 Следващия диапозитив. Така че, при наличие на ограничено пространство на 

действие, възниква въпросът “какво означава това”, който трябва да разрешите, 

проблемите, които трябва да решите, отговорите на ежедневните трудности в 

живота са много различни. И имате силно ограничен списък с възможности за избор 

около това. Така че, ако мислите за това какво трябва да преодолеят децата и 

жените, когато се противопоставят на домашното насилие, тогава само някои от 

нещата, които са ежедневни проблеми, като например сигурно място за живеене, 

като възможността да имат независим доход и сложи храна на масата, как ще си 

намерят адвокат, ако отидат в полицията, ще ... могат ли да получат заповед за 

защита, ще трябва ли да отидат в убежище, ще трябва да останат без дом, как е тя 

ще продължи да работи извън дома, ако върши платена работа, как ще получи 

безопасни грижи за деца, може ли да бъде депортирана, ако няма сигурен 

имиграционен статус, ще трябва ли да остави всичко след себе си? И деца ни казваха 

отново и отново, какво ще стане с техните домашни любимци? И могат ли да 

доведат своите домашни любимци? И също така, как могат да защитят своите 

домашни любимци, защото заплахите за домашни любимци са много често срещан 

инструмент и тактика на насилника в контекста на домашно насилие. Следващия 

диапозитив. 

 Така че неравенството създава ограничения в пространства и сферите за действие на 

децата и жените. И това е бедност по отношение на власт, доходи, съвсем реална 

бедност по отношение на доходи и безопасност и ... което ни отвежда към 

основополагащия елемент на този проект, следващ диапозитив, който е че детските 

и, следващ диапозитив, моля, благодаря, че животът на децата и жените е 

неразривно сплетен. Поради половия характер на семействата и родителските 

грижи, на майчинството и детството, каквато и да е традиционната идея или възглед 

за човешките права на децата, не можем да ги предоставим, ако не разберем, че ако 

повлияем  живота на децата, ние повлияваме живота на жените. И ако влияем върху 

живота на жените, ние влияем върху живота на децата. А понякога можем да 

направим добро и за жените и за децата. Понякога можем да навредим и на жените 

и на децата. За съжаление това не е чак толкова необичайно. Понякога стореното от 

нас помага на едните, но не и на другите. Но най-критичното и основно разбиране е, 

че не можете да изготвите добра политика за децата и не можете да изготвите добра 

политика относно домашното насилие, ако не разбирате тази връзка между жените 

и децата и най-доброто намерение ... някои от най-добрите намерения, 

добронамерени части от работата в политическия свят, които съм виждала в 

множество нации, се провалиха с крах, защото не бяха взели предвид това 

преплитане на изживяванията на децата и жените.  

 Следващия диапозитив. Въздействието на това се видя за чрез редица 

проектозакони. Така например имаме ... Ще спомена добрите политики за практики. 

Няма да споменавам дългия списък с лоши. Но така например имаме План за 

действие относно детската бедност в Шотландия, в който има цял раздел за 
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справяне със семейства, в които има домашно насилие и съществува стратегия за 

подпомагане на тези семейства да преодолеят бедността. И това е така, защото 

имаше наистина добра връзка на политиките между женските организации и 

детските организации при разработването на този план за действие. И това, за което 

бяхме наистина ясни, е, че не можете да разрешите детската бедност, освен ако не 

разрешите бедността при жените. Около 95% от семействата, домакинства с един 

родител или на държавни помощи в Обединеното кралство се оглавяват от самотни 

жени ... самотни родители, самотни майки. Така че трябва абсолютно да разберете 

как това влияе на детската бедност, как се отразява, така че например виждаме 

елементи от здравния план за жените, който се разработва в Шотландия. Това 

абсолютно ще покаже как здравето на жените и здравето на децата в 

домакинствата, където има деца, са абсолютно взаимосвързани. И цялото ... в почти 

всяка политиката, независимо дали е по отношение на децата или жените, ще трябва 

да видите признание и използване на тази концепция. И, и ще кажа, ще завърша 

сега, но ще кажа, че го направихме, защото когато започнахме да работим заедно с 

детски организации в Scottish Women's Aid, разбрахме, че интересите ни са едни и 

същи, но разбиранията ни се различаваха. Бих казала, че извървяхме дълъг път. И 

мисля, че разбираме реализацията на правата на децата толкова по-добре, 

отколкото преди пет или десет години и обратно. И не мога да ви кажа колко мощен 

е бил и продължава да бъде този съюз.  Ще се радвам да отговоря на всички други 

въпроси. Достатъчно е да ми изпратите имейл. Това е от мен. 

Таня Любич-Навроцка: Чудесно, благодаря ти, Марша. Ето и нашият последен видеоклип от аватар. 

 [изтрит аватар] 

Кей Тисдал: Наистина благодаря. И за да финализираме. Огромни благодарности към младежите 

и Марша за това че поддържахте дискусията. Това се вижда в чата. Ако се 

интересувате, ще има още относно проекта. Цяла поредица от видеозаписи и 

пособия. Скоро ще ви предоставим линковете и записите. Както казах в самото 

начало, ще отнеме  малко време записите да се изготвят. Ще работим по превода 

им. Така че сега е моментът да благодаря много на всички от името на младежите, 

желаещи да споделят своите възгледи чрез онези невероятни аватари, онези, които 

организираха уебинара. И не можете да повярвате на WhatsApp зад това, за да се 

опитат всички да накарат нещата да работят. Вашето търпение при гледане на 

видеозаписите и дискусионните групи. Надяваме се, че ви е било интересно от 

технологична гледна точка, но и по отношение на съдържанието и, разбира се, на 

водещите. Огромна благодарности на всички и участниците, които бяха с нас. И 

няколко неща в края. Считам, че уебинарът ни показа каква ключова тема е това. 

Като човек, който се занимава с правата на децата, наистина виждам тази област 

като лакмус тест в много отношения за нашите общества и може би, особено с 

COVID-19, който, както знаем, може би още повече влошава неравенствата и 

предизвикателствата, а и създава нови. Както често се случва. Считам, че младежите, 

които изслушахме днес, ни показват пътя по отношение на това какви промени 

всъщност ще доведат до реални промени за тях и техните семейства в спорната 

област на семейното законодателство, свързано с деца. Така че отново ви оставяме с 

уебсайта на проекта. Всичко хубаво и предлагаме и допълнителни съвети. И ако 

някой иска да се присъедини към мен и да включи видеото и да свърже ръцете си, 

https://womensaid.scot/
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Подобряване на правосъдието при контакта с деца се финансира от Програмата за 
права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.).  

както направи Марша, за да покаже нашата обединена гледна точка за подобряване 

на тези неща, нека приключим по този начин. Пожелавам ви всичко хубаво и се 

пазете. Благодаря на всички.  
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Подобряване на правосъдието при контакта с деца се финансира от Програмата за 
права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.).  

Относно IJCC 
“Подобряване на правосъдието във връзка с 

контактите с децата, пострадали от домашно 

насилие“ (IJCC) има за цел да подобри участието 

на децата и младежите във вземането на 

решения относно контакта с деца от семейства, 

засегнати от домашно насилие. 

 

 Под „контакт с дете“ имаме предвид 

комуникацията (като телефонни разговори или 

прекарване на време) между дете и родител, 

които не живеят редовно заедно. 

 Под „участие“ имаме предвид човешките права 

на децата съгласно Конвенцията на ООН за 

правата на детето (UNCRC). Децата имат 

редица права за участие, включително правото 

да изразяват свободно своите възгледи по 

въпроси, които ги засягат, и тези възгледи да се 

разглеждат сериозно. 

 

“Подобряване на правосъдието във връзка с 

контактите с децата, пострадали от домашно 

насилие“ е проект в пет европейски държави 

(България, Кипър, Португалия, Румъния и 

Шотландия), който протича от месец ноември 

2018 г. до месец януари 2021 г. Всяка държава 

проучва модели за участие на деца и младежи и 

работи със заинтересованите страни за 

премахване на бариери пред механизмите, 

които подпомагат участието на децата и 

младежите и засилването на тези механизми. 

 

Повече информация се предлага на нашия 

уебсайт. 

 

Нашите млади съветници 
“Подобряване на 

правосъдието във 

връзка с контактите с 

децата, пострадали от 

домашно 

насилие“ получава 

съвети от група млади експерти, наречена 

„Yello!“, които и преди са взимали участие. 

Младежите са на възраст между 12 и 18 години 

и са преживели домашно насилие. 

Подкрепа 
Ако търсите съвет или информация за 

домашното насилие, е на разположение помощ. 

Women Against Violence Европа разполага с 

информация за специализирани услуги в цяла 

Европа www.wave-network.org/find-help 

Финансиране 

 Този документ се 

финансира от 

програма „Права, 

равенство и 

гражданство“ на 

Европейския съюз 

(European Union’s Rights, Equality and Citizenship 

Programme) (2014-2020). 

 

Съдържанието представя единствено 

възгледите на автора и е изцяло негова 

отговорност. Европейската комисия не поема 

никаква отговорност за използване на 

съдържаната информация. 

 

 

If you require this document in an alternative format, such as large print or a coloured background, please contact 
Grace Kong at Grace.Kong@ed.ac.uk or +44 (0)131 651 6459 [* Please note that she is working from home during 

the UK lockdown at the moment and will not be able to answer your calls from her office.] 

www.ed.ac.uk/education/ijcc 
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