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Семинар на тема “Подобряване на правосъдието при 

контакта с деца” 

Стратегия за трансформиране на системата за контакт с 

деца:  Подобряване на правосъдието при контакта с деца 

9 ноември 2020 • 10:00-12:00 ч. 

Improving Justice in Child Contact е проект, който разглежда решенията относно контакта на децата в 
семейства, засегнати от домашното насилие. Той 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 от нашия уебинар “Стратегия за трансформиране на системата за 
контакта с деца: Подобряване на правосъдието при контакта с деца” от 9 ноември 2020 г. Частите, 
които показват видеозаписи на младежи 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. 

Марша Скот: Здравейте на всички. Аз се казвам Марша Скот. Аз съм главен изпълнителен директор на 
Scottish Women's Aid и съм изключително горда, че говоря за този проект и споделям 
някои от нашите знания по промяната на системите и контакта с деца в контекста на 
домашното насилие. Има редица неща. Имаме проблеми със Zoom, които сега просто ще 
спомена, защото в противен случай ще забравя. Ако може, погледнете този диапозитив и 
всички, моля, бъдете доста внимателни, особено относно спирането на звука, защото 
очакваме в семинара да участват повече от 50 души и това помага за справяне с 
проблемите с шума. Имаме няколко невероятно полезни жени, които са на заден план и 
които ще помогнат, ако изпитвате технически проблеми. Достатъчно е да го напишете в 
чата и някой ще ви асистира. 

 Ще ви напомня, че правим запис и ще го споделим с всички, които са присъствали, 
известно време след семинара.  Причината за това е, че трябва да изтеглим видеозаписите 
от младите експерти. Въпреки че използват аватари, ние сме изцяло ангажирани да 
защитаваме тяхната безопасност и поверителност. Така че ще извадим това от записа, 
преди да го изпратим. И също  от тази гледна точка, благодаря, че ми напомнихте. Моля, 
не правете снимка на екрана на аватарите на младите експерти. Ще разберете какво имам 
предвид, ако все още не сте ги виждали или не сте писали съобщения в Twitter за тях, тъй 
като те имат желание и имаме договор с тях като първи приоритет да защитаваме 
самоличността им. Така че мисля, че просто трябва да го отбележим, ако ползвате Twitter, 
но не се колебайте да пишете за нещо друго, защото смятаме, че споменаването на този 
проект е наистина важно. А също се обръщам към организаторите тук, ако можете следете 
дали Хумза се е присъединил към това, защото просто искам да приветствам министъра на 
правосъдието, който се присъединява към нас от Шотландия. Важно е да се спомене, 
предполагам, че правителството на Шотландия е нашият публичен партньор в този проект. 
Всяка държава трябваше да има публичен партньор. Наистина се радваме, че 
шотландското правителство е наш партньор. И днес към нас се присъединява Хумза Юсаф, 
който е нашият министър на правосъдието. Ето, виждаме го! Чудесно! Здравей, Хумза! И 
министърът за възрастните хора и равенството, Кристина Маккелви, която също е с нас. 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc
https://womensaid.scot/
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Мисля, че Хумза може да остане до 11. И така, Хумза, отделихме време, за да споделиш 
твоите размисли преди да тръгнеш. А Кристина може да пожелае или не да направи някои 
разсъждения накрая. 

  Така че сега ще направим това, което се надяваме да е гладък преход към моите 
диапозитиви. Ще говоря накратко, а вие всички, които ме познавате сигурно си казвате 
„Да, как ли пък не.“ и ще поговоря малко за предисторията. Не се колебайте да ме 
уведомите... Готово. ...ако не ме чувате или има нещо друго. Само напомням. Така че 
предисторията на този проект, което всъщност повдигнахме преди малко или тъй като в 
момента съм в Шетланд - “мъничко“ - как бихме казали тук. И мисля, че най-важното 
нещо, което трябва да знаем, е, че имаме доказателства за системни провали около 
подходящи действия относно деца и техните майки в граждански съдилища и граждански 
решения за контакт с деца от страна на извършители на домашно насилие. В продължение 
на много години сме събрали много доказателства, че това е значителен проблем. Това е 
проблем на редица фронтове: например проблем по отношение на човешките права на 
децата, които имат право да се включват и да влияят на решенията за живота им, което 
наистина липсваше в почти всеки процес по света, който сме виждали. И правата на 
жените да бъдат защитени от злоупотреби и насилие. И доказателствата не само, че 
правата на човека се нарушават рутинно във всеки съд, във всяка известна на нас 
юрисдикция, но също така, че жените и децата претърпяват значителни по-нататъшни 
злоупотреби, тъй като механизмите около контакта с деца са разпоредени от държавата.  

 И така, това е „порочен“ проблем, който е известен от години, но всъщност няма 
значителен напредък в никоя известна ни по света юрисдикция. В Шотландия отдавна 
знаем за това и говорим за него, но наистина нямаме добра стратегия за промяна на 
системата. И част от това, което го прави „порочен“ проблем, разбира се, е, че е сложен, 
сложен и включва взаимодействие на множество елементи от системата - съдебната 
система, системата на социални служби, третият сектор, услуги като „Помощ за жените“... 
цяло разнообразие от механизми, които сами по себе си, дори ако можете да ги 
промените и да ги накарате да проработят перфектно, не биха подобрили значително 
опита на жените и децата, живеещи изложени на домашно насилие. Така че другият 
момент, който е наистина важен, за да сте сигурни, че разбирате, особено ако не сте от 
Шотландия, а всъщност дори ако сте от Шотландия и не вършите тази работа рутинно, е, 
че цялата работа се извършва в политически контекст в Шотландия от около 2000 г., в 
който дефинирахме причината за домашното насилие и други форми на насилие над 
жени, а именно неравенство на жените и историческо потисничество на децата и жените. 
И така разбираме, че за да разрешим нещо, „порочен“ проблем като този, трябва да сме 
много внимателни към половата динамика при домашното насилие и към другите 
елементи на неравенството, с които жените и децата живеят, като бедност и липса на 
власт при вземането на решения, както относно ресурси в тяхната общност, но също така и 
относно неща, които засягат живота им. 

  Така че в Шотландия паралелно се случваха няколко неща, които ни позволиха успешно да 
бъдем домакини, мисля, с Университета в Единбург, на този проект. Така че те трябваше 
да свършат едно задание, и двете извършени поотделно, две задания наистина, едно от 
“Шотландската помощ за жените” и “Мрежата за помощ за жените”. И имаме 36 служби в 
Шотландия, и една също от комисаря по въпросите на децата и младежите в Шотландия. 
Тоест извършваме работа поотделно и съвместно. И тук съм споменала някои от нещата. 
Ще ги видите в диапозитивите, когато получите записа от тази презентация. Но имаше 
някои наистина, много полезни изследвания, поръчани от комисаря по въпросите на 
детето около съдебните дела относно контакта с деца (child contact proceedings)  и Кей 

https://cypcs.org.uk/wpcypcs/wp-content/uploads/2020/03/Child_contact_proceedings_March_2013.pdf
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Тисдъл, с която ще се срещнете по-късно и ако не знаете тя е съавтор на един от тези 
доклади, а другият е изготвен от Кърстийн Макей и той разгледа факта, че 
функционирането на гражданските процеси по отношение на частното право и контактите 
с деца, са силно пристрастни към осъществяване на контакт между насилниците и техните 
деца, дори когато деца и родители, които не проявяват насилие, смятат, че това 
представлява опасност, и въпреки това контактът се случва постоянно.  Другото паралелно 
задание, което се случваше по същото време, бе нарастващата и нововъзникваща власт на 
участието на децата и жените в разработването на политики в Шотландия. И мисля, че 
имахме по-малко влияние върху практиката и това наистина е нова история тук. И това са 
само част от логата от свършената работа.  

 Бих искала да насоча вниманието ви към “Super Listener” в средата и Power Up/Power Down 
- в горния десен ъгъл. Това са двете задания, които бяха част от предложението от 
Шотландия при включването ни към проекта IJCC , като модели на работещи според нас 
неща, които предложихме на партньорите ни. Създадохме проекта IJCC . И аз казах: 
„Въпреки това тя продължи“ тук, защото ..., видно е, че това беше четвъртото ни 
заявление. И мисля, че Сузана Павлоу от Кипър и Сара Мортън, която правеше първото, 
мисля, че в Центъра за изследване на семействата и връзките, участваха във всичките 
четири. Другият състав на участниците се е променил с течение на времето. Но най-накрая 
надделяхме и поднасям големи благодарности на Кей Тисдал, която според мен ни 
отключи вратата, като свърши невероятна работа по управлението на процеса на 
кандидатстване и съвместно управление на последващия проект заедно с мен. 

  И ключовите елементи на проекта IJCC са, че включихме Кипър, България, Румъния и 
Португалия (пропуснах ли някоя от държавите в нашите записки? Не. 1-2-3-4-5. Да, добре.) 
Пет държави. Всичко е заложено в анализ на пола, който съвпада с разбирането на 
Организацията на обединените нации от 25 години насам, 30 години насам, за това каква 
е причината за насилието над жените и следователно какво е нашето предизвикателство 
да разберем как да я изкореним. Един от принципите на проекта, в допълнение към това, 
че анализът е полово определен, е, че тъй като има „порочен“ проблем, ние трябва да се 
развием, ако ги нямаме, трябва да развием взаимоотношения, работни взаимоотношения 
и споделен анализ с цял набор от мнговедомствени заинтересовани страни, които 
включват нашите прокурорски функции, нашите служители в шотландското правителство в 
Шотландия, но също и в местните правителства, както местното, така и националното 
правителство, социалните работници, полицията. Обърнете внимание на всички 
участници, които носят отговорност за прекратяване на домашното насилие и за 
подпомагане на децата и жените да реализират своите човешки права. Проекти за 
участие, ние предложихме два от тях. И друг модел има две неща, които изглежда 
предлагаха голям потенциал в Шотландия. И не казвам, че сме решили това в Шотландия. 
Ние сме в самото начало на този път. Но наистина знаем някои неща, които изглежда имат 
ефект на някои места понякога. Така че две от тези неща бяха съответно проектът за 
участие на Power Up/Power Down, който ни предостави наистина въздействащи разкази, 
които помогнаха на хората да разберат защо контактът с деца е толкова важен въпрос. А 
също и разработването на работна позиция в община Западен Лотиан на специалист по 
правата на децата в областта на домашното насилие, който помогна на системата да чуе 
детските разкази и да чуе какво децата искат системата да направи, а именно да ги 
изслушва и да се повлияе от това, което те искат. Предложихме тези два варианта. И 
наистина се вълнувам да кажа, че нашите партньори в България, Кипър, Португалия и 
Румъния са направили невероятно креативни неща с тези варианти, за които ще чуете 
повече днес. 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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/
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  И така предавам думата на Сара Мортън, която ще ви разкаже доста за това, което сме 
научили и как го научихме. Сара, ти имаш думата. 

Сара Мортън: Добро утро на всички. Прекрасно е да видя толкова хора от много различни държави тази 
сутрин. Затова ще споделя моя екран и ще ви разкажа малко за оценката на този проект и 
как сме го направили, и малко за това, което сме научили. Но само да напомним на 
хората, че ще изслушаме директно от някои от държавите това, което и те са научили. И 
така, поставих заглавието за разказване на историята на сложен проект, защото, както 
Марша вече каза, целият дух на този проект беше да вдъхнови държавите да предприемат 
подходящи действия, и това включваше да се позволи на хората в тези страни да 
разсъждават върху това, което им се случваше и върху това, което наричаме в Matter of 
Focus „Направете правилното нещо“, защото правилното нещо няма да бъде същото за 
всички тези различни места. Така че за разлика от други подходи за мащабиране на някои 
неща или намиране на нещо, което работи добре като в Шотландия и след това се 
разпространява наоколо, вероятно ще бъде много по-ефективно, ако позволим на хората 
да направят това реално разсъждение в техния собствен контекст. Но разбира се, това е 
много, много по-трудно да се разбере как се случва промяната и много по-трудно да се 
оцени каква промяна е настъпила. И така, в този вид проект няма пряка причинно-
следствена връзка. Това не е ситуация, в която сме направили едно и също нещо и след 
това измерваме ефекта. Вместо това трябва да се съсредоточим върху принос. И как на 
всяко от тези места участието в проекта IJCC, участието ... събирането на хора от различни 
сектори с цел да мислят по тези въпроси, включващи деца и младежи, по начин, подходящ 
за конкретния контекст, придвижва към промяна или допринася към промяната. И сложих 
камъчето, сложих картинката на вълните, защото чувствам, че е подобно на хвърлянето на 
камък в езеро и всички тези вълни се появяват, но е много, много по-трудно да ги уловим. 
Много по-трудно е да ги разберем. Така че вместо да прилича на причинно-следствен 
механизъм, това прилича много повече на този вид вълнообразен ефект. В Matter of Focus 
сме специализирали в опита да разберем този вид подходи. И го правим, като помагаме 
на хората да разказват история на принос и история, основана на доказателства, 
използвайки тези заглавия, които виждате на екрана. И прекарахме много време да 
направим тези заглавия опростени, но те вграждат доста задълбочено мислене около 
анализа на приноса, каква е промяната, когато наистина става дума за хора, работещи с 
други хора. Така че мислим за това, към което се стремим, какво е това, което се опитваме 
да променим, за да го направим по-добро. И след това мислим какво предлагаме и 
преминаваме през тези различни нива на резултатите, така да го наречем, около 
ангажираността, участието. Важното е, че имаме тази стъпка, наречена „как се чувстват“, 
което е начинът, по който хората реагират. Получаваме промяна в този вид системи, в тези 
базирани на хора системи, само ако хората се ангажират положително с процеса на 
промяна и кажат: „Да, можем да го направим.” Ще поговоря малко повече за това. И 
тогава разглеждаме тези различни нива на резултатите. Резултатите около това какви 
знания или нагласи, умения или способности придобиват хората. И тогава разглеждаме 
какво хората правят по различен начин, за да се променят политики или практики. 

  Така че това е рамката, която използваме за този проект.  И използването на подобна 
рамка има няколко предимства. Първото е, че можете да настроите това в началото и това 
може да ви помогне наистина да се съсредоточите върху това, което трябва да знаете, а 
също и върху това просто да мислите как ще стигнете до там. Основният екип тук в този 
проект създаде това, което ние наричаме картографиране на резултатите на нашия език, в 
началото на проекта. Знам, че не е толкова лесно за четене, но само за да ви даде 
представа за ... това определя дейностите около демонстриране на модели на участие на 
деца и младежи, подпомагане на държавите да изпробват модели на участие и действия, 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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координация и т.н. и достигане на тези резултати от високо ниво относно промяната на 
политиката и практиката. По-късно ще получите диапозитивите и ще можете да разгледате 
това малко по-подробно. Само да отбележим, че в началото използваме това като рамка, 
за да помислим как ще го направим. И цветното кодиране с течение на времето може да 
се изгради, ние разполагаме със софтуерен инструмент, който ви помага да съберете 
данните и доказателствата, които са зад тях, и да оцените колко добър е нашият напредък 
и колко уверени сме в нашите данни. И така, за проекти като този се нуждаете от някакъв 
различен подход към доказателствата за данни и коментари. Няма да е възможно да се 
измери ситуацията в началото и в края, защото това са системни промени. Просто не е 
възможно това да се направи. Вместо това възприемаме подход, а именно да мислим за 
обхвата на проекта. Това може да бъде наистина важен начин за разбиране на мащаба и 
след това за оценка на тези различни нива на резултатите. Така че резултатите от 
обучението и промяната в поведението, резултатите от промените в политиката и 
практиката и опитите за получаване на коментари по начини, които могат да бъдат 
обединени в различните държави. Трябва да кажа, че в този конкретен случай е доста 
предизвикателно всъщност, когато имате пет различни места, които правят нещата по 
различни начини. Това беше много малка оценка. Леко. Така че ние наистина разчитахме 
на всички наши колеги тук по време на разговора днес в тези различни страни, които 
събират свои собствени данни, и се уверяват, че получават добри коментари в процеса, за 
да можем всъщност да разкажем историята. И с по-голям фокус върху качествените данни, 
затова разказваме тази история на приноса, а не на количествените данни. Преминавам 
към това да разкажа какво всъщност разбрахме, докато правехме това. 

  Така че данните, които събрахме, направихме... първоначално сравнение между 
държавите, което е основно при срещата, първата среща, на която всички партньори се 
събраха през февруари, само за да помислим какво е подобно и различно в различните 
системи , и това помогна да се оформят някои от другите данни и информация, които 
получихме по проекта. Във всички страни имаше събития на заинтересованите страни, 
както Марша описа там. Тоест събрахме хората от различни сектори, за да разгледат този 
проблем и да помислят какъв вид действия са необходими. Това премина различно в 
различните контекстове. В България и Румъния беше много по-трудно, защото всъщност 
не беше прилаган и изпитан начин на работа. На други места беше повече... На други 
места имаше повече събития, но като цяло се съгласихме в началото на всяко събитие да 
има коментар. И успяхме да се договорим как би изглеждало това. Успяхме да накараме 
повечето места общо взето постоянно да събират коментари директно от явилите се на 
събитието хора. И събрахме значително добра информация от това. И направихме, така да 
се каже, актуализация на партньорската дейност. Искам да кажа, че дори проследяването 
на цялата невероятна работа, която се извършва във всички тези държави и как се развива 
всичко, е доста трудно. Така че можете да видите, нали, как това е имало ефект по 
различните места, един вид, да сме в течение. 

  След това проведохме малко работа с младите съветници от групата Yello! в Шотландия, 
които допринасяха със съвети към цялостния проект. Накарахме ги да разгледат картата с 
резултатите, която ви показах в предишния диапозитив, и да кажат: „Добре, това ... това 
тук ли е? Така ли смятате, че трябва да работи този проект? ' и наистина получихме техните 
коментари и информация.  

  Направихме две анкети със заинтересованите страни, една през ноември миналата година 
и една през август тази година, които бяха публикувани на всички правилни езици за 
всички различни държави. Ще ви разкажа малко повече за това след малко. И проведохме 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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няколко интервюта с партньори чрез видео разговори през октомври, за да се опитаме да 
направим някаква обобщаваща, по-обобщаваща оценка на случилото се на всяко място.  

  И това, за което ще говоря в останалата част от тази презентация, са тези три вида нива. И 
така, ще разкажа малко за това кой се ангажира и какви бяха реакциите на тези хора, 
какво беше мнението им за тяхното участие. Ще се съсредоточа малко върху резултатите 
от наученото и изграждането на капацитет. И така, хората какво смятат, че са спечелили от 
този проект? Има няколко интересни международни неща, които мисля за ролята, която 
Шотландия пое в ръководството на това и се възприема като един вид фаворит в него. И 
след това ще се съсредоточа повече, малко повече върху резултатите от политиката и 
практиката и приноса. И забележете, използвам тази дума, защото това не е причинно-
следствен ефект в някои от законодателните и практическите промени, които бихме могли 
да видим да се случват. И съм ги вложила нарочно, защото в известен смисъл широкият 
обхват е важен, за да могат някои хора да се научат и да спечелят неща, така че някои хора 
да могат да изведат политиката и практиката напред. Така че този по-широк обхват е 
необходим, за да привлечете вниманието на хората, но не всеки човек, до когото 
достигнете, ще прави неща. Това са някои от тях, достатъчно от тях трябва да направят 
някои неща, за да започнат да раздвижват системата.  

  Така че, ако разгледаме броя на заинтересованите страни, ангажирани в различните 
страни, той горе-долу изглежда по този начин. Все още е доста трудно това да се 
пресъздаде правилно, защото, разбира се, не маркираме хората и не ги проследяваме, 
нали; така че получаваме тези коментари и се опитваме да ги анализираме и да свършим 
възможно най-добрата работа с броя на ангажираните заинтересовани страни. И ще 
видите, че е доста променливо в различните държави, различни размери на държавите и 
всичко и има ефект там. И ако погледнем кои са били, прекарахме дълго време в 
изготвянето на този списък, който ще е полезен навсякъде, което също беше малко 
предизвикателно, тъй като това, което наричате местно или национално, е сложно и 
съответно какви са техните доста различни услуги. Но ще видите, че на всички места 
определено става дума за обединяване на много сектори. Осъществихме доста добър 
обхват в тези различни сектори. Европейската комисия ни помоли да се опитаме да 
разберем колко жени и деца ще бъдат в този обхват. Така че направихме нещо, което, аз 
просто отбелязвам леко предупреждение относно статистиката от 45 000, защото 
помолихме хората, които дойдоха на събитията, да кажат с колко жени и деца са 
работили. Малко налучкваме броя на хората в организациите, те работят с 45 000 
различни жени и деца и вероятно и повече, понеже някои въобще не ни подадоха такава 
информация.  

  И по отношение на реакциите относно събитията, това, което установихме, беше, че хората 
наистина се радваха на възможността да споделят добри практики и да говорят по този 
въпрос и да го разнищят. Някои от партньорите бяха наистина доволни от нивото на 
ангажираност, което получиха, и това е един от партньорите ... цитат от един от 
партньорите, който казва: „Хората наистина се ангажираха и бяха много доволни да бъдат 
част от това“ . И хората наистина много коментираха колко добре беше да се създадат тези 
връзки. По-специално, има много коментари в анкетата със заинтересованите страни 
относно способността да се изграждат взаимоотношения, особено полицията излиза доста 
често, тъй като преди това те не са имали контакти с полицията. И така, това беше 
наистина важно. И мисля, че това също е доста интересно за научаване от Шотландия, 
защото тук ще има малко по-дълго наследство от работата отвъд тази граница. За много 
хора обаче това беше сравнително ново.  
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  И когато погледнем какво научават хората и имаше много коментари за това колко много 
научават, относно целия проблем около контакта с деца в контекста на домашното 
насилие. Но някои хора не се бяха подробно задълбочили в този проблем. За много хора 
това беше нещо, за което те искаха да научат повече. И имаше доста коментари за 
научаването на неща в различни страни и създаването на връзки. Хора от различни 
държави отидоха на някои от събития на други заинтересовани страни, а след това Марша 
отиде на няколко. Идеята е, че „О, хората разглеждат този проблем на друго място. 
Можем да направим нещо по този въпрос.” Мисля, че това, което вдъхновява хората, е 
наистина важна част от това.  

  Хората коментираха колко е важно да прекарваме време с други агенции, всъщност да 
диагностицираме тези системни проблеми и да прекарваме време, като наистина мислим 
за „Добре, добре, какво в социалната служби и здравната служба или социални служби и 
основната услуга, работи добре и кое не? Нещата къде протичат добре? Къде е 
същинският проблем? И от всяка от заинтересованите страни ... от събитията със 
заинтересованите страни, всяка държава изготви план за действие, който определя какво 
трябва да се случи, не само прекрасната партньорска агенция в този проект, но и всички 
тези по-широки агенции. И това, което открихме, когато направихме картографиране на 
системата тук преди, е, че наистина е от помощ когато хората просто се дистанцират от 
собствената си роля и разгледат системата и си помислят: „Добре, това е системен 
проблем. Това не е проблем с мен и вършеното от мен, всъщност става дума за нещо по-
голямо от това. И ние ще го разрешим само като го диагностицираме така.”  

  И предполагам, че едно от нещата, които хората са чувствали, че са спечелили, е този вид 
връзка с агенции, които могат да помогнат за придвижването на проблема напред. Така че 
не беше просто „О, хубаво е, че вече познавам тези хора“, а всъщност заедно можем да 
работим върху тези неща и това е, което хората наистина смятаха, че са спечелили. И 
можете да видите на диапозитива в графиката вляво, това е от втората анкета  със 
заинтересованите страни, когато питахме хората дали смятат, че има по-голяма 
осведоменост, че заповедите за контакт с деца могат да бъдат опасни за деца и семейства, 
където е имало домашно насилие. И можете да видите малко движение на това на всяко 
място. До известна степен варира. Но зададохме този въпрос във времевите рамки на 
проекта.  

 И ако погледнем малко повече за повишаване на осведомеността по проблемите във 
всички държави в анкетата със заинтересованите страни, хората съобщават за по-голяма 
осведоменост относно факта, че децата имат право да изразяват своите виждания относно 
контакта с родителите си. И фактът, че децата са ощетени от това, че живеят в семейства, в 
които се наблюдава домашно насилие между техните родители. Така че това беше нещо, 
което, знаете ли, децата често се разглеждат като вид странични наблюдатели или 
свидетели, това всъщност не е пряка вреда, но всъщност тази гледна точка наистина 
имаше ... имаше много повече осведоменост по този въпрос и как това се отразява на 
децата. Това всъщност беше проблем и за децата. И също така въпросът, че децата са в по-
голяма безопасност когато на майките им се помага да бъдат в безопасност, беше един от 
проблемите, които идентифицирахме в страните. И по време на проекта на всяко място се 
появяваше по-голяма осведоменост по този въпрос.  

  И тогава, когато разгледаме малко повече съвкупно, нещо като цялостна промяна в 
практиката и политиката във всяка отделна държава, взела участие в този проект, има 
подобрение на законите и политиките за защита на жените и децата в контекста на 
домашно насилие. И разбира се, не всички от тях са пряко свързани с този проект и в 
Истанбулската конвенция се говореше много за това, а в някои страни този проект се 
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въведе в много благоприятно време, когато имаше повече осведоменост за домашното 
насилие. Някак си го използва като „край“, така да се каже, по целия този проблем и 
прекарвайки повече време в обмисляне на този проблем.  

  Всяка държава, участваща в този проект, разказа за подобрено обучение или прилагане на 
обучение за професионалисти. Така че или е имало обучение, но то не е било много добре 
проведено, или всъщност не е разглеждало проблемите, както тогава са били виждани от 
форумите. И така има известно подобрение в обучението навсякъде по време на този 
проект. 

  И ще посоча само няколко акцента, защото е малко странно да пропусна това напълно, но 
всички наши партньори ще поговорят повече за това. Но само, за да ви дадем лека 
представа, в България има повече специализирано обучение и там работят по 
подобряване на детския опит в съдилищата, а в Кипър - като специалист по детски права, 
който заема поста. Знаете ли, в Шотландия младежите, за които младата жена спомена 
по-рано, разговарят с правителството. И така те са участвали в повлияването върху Закона 
за децата (Шотландия). В Португалия има няколко нови закона, които отчитат правата на 
децата. В Румъния има подобрения в отношението към децата в съдебната система. И 
мисля, че другото нещо, което е наистина важно да се вземе предвид, е, че това е доста 
кратък проект. Вече са минали по-малко от две години и всички казваха: „Е, ние всъщност 
тепърва започваме с тях“. И мисля, че това с хвърлянето на камъка в езерото и 
образуването на вълните означава, че всъщност ще има още въздействия в бъдеще. Този 
въпрос е поставен на дневен ред чрез работата на този проект и всички хора, които са 
дошли на тези форуми с много заинтересовани страни, имат усещането, че „Това е 
проблем. Трябва да направим нещо по него и да го решим.” Така че мисля, че навсякъде 
всяка държава казваше: „О, да, ние мислим, че предпочитаме тази работа в бъдеще. Още 
много друга работа се подготвя.” И мисля, че ще бъде интересно да мога да се върна тук. 
И не мисля, че това ще бъде възможно, но ние искаме да се върнем и да се опитаме да 
уловим част от това след още една-две години.  

  Искам само да поговоря малко за участието на децата, младите хора в частта от проекта. 
Това беше предмет на семинар миналата седмица (вж. уебинара “Children and Young 
People’s Participation is Not a Project, it’s a Right!’), но просто искам да засегна как се 
позиционира това в рамките на оценката. Така че отново става въпрос за вдъхновяващи, 
както каза Марша, хора да направят нещо, което наистина вкарва възгледите на децата и 
младите хора в системата. Проектът имаше също тази група Yello! в Шотландия, която 
съветваше цялостния проект, а също така разглеждаше шотландските проблеми. И 
работата на Power Up/Power Down от предишния проект, в който Scottish Women's Aid 
участва, беше предложена като модел и взета от няколко държави. Някои от тези 
материали бяха преведени. Този плакат Super Listener , който Марша показа по-рано, беше 
преведен и раздаден на всички различни държави и бе използван. На практика 
партньорите бяха помолени да включат младежи в работата по начин, по който сметнат за 
добре. И знаете ли, това се случи по различен начин на различни места, защото на някои 
места цялата идея за включване на деца и младежи е много по-често срещана, отколкото 
на други. Така че хората го приеха по различни начини. И нека отново да откроя някои 
факти. Знаем, че група Yello!  влияе върху Законопроекта за децата (Шотландия). В 
България провеждат интервюта с млади хора, за да ги споделят със съдии и да помогнат за 
подобряване на системата и да признаят правата на децата в съдилищата. В Кипър 
използваха методологията Power Up/Power Down и внедриха и работят заедно с комисаря 
по правата на децата, за да изпълнят някои от тези препоръки. В Португалия има млада 
консултативна група, която работи заедно с основната организация. И те искат да 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
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поддържат тази група и след проекта. Това е още един истински завет от проекта. А в 
Румъния събраха разкази на момичета за техния опит в съдилищата. Това ще даде 
осведоменост как работи системата. И един от партньорите по проекта направи този 
коментар, който аз цитирах там: „Включването на деца и младежи имаше огромен 
резултат. Тук това беше нов подход, но помогна проблемите да се поставят на дневен 
ред.“ Сигурна съм, ще се съгласите с мен, нали, от онова, което чухме по-рано от този 
млад човек, наистина помага да съсредоточим ума си върху някои неща, които имат 
значение за децата и техните семейства.  

  Ще кажа нещо за свързването между държавите, защото смятам, че е важно този проект 
да е международен проект, въпреки че предоставя такива предизвикателства, за да се 
разбере наистина как е повлиял. Но това, което се вижда много ясно от всички събрани от 
нас данни, всъщност е че наличието на солидарност по някои от тези въпроси, може да 
бъде наистина полезно, защото има доста съпротива по някои от тези проблеми, както 
знаем. Понякога да можем да кажем “О, и в други страни има съпротива. Не е само тук. Не 
е нещо, което ние вършим погрешно. Това всъщност е сложен проблем.” И да можем да 
усещаме това международно чувство, че нещо се е случило. Тоест примери как нещата са 
се променили другаде. Хората намират това за наистина вдъхновяващо. Нещо като “О, ние 
МОЖЕМ да направим нещо по въпроса. Вижте какво е станало в Шотландия.” И 
Шотландия често беше посочвана като място, в което нещата са се оправили и хората 
обичат да чуват това и хората обикаляха и говореха за това на различни места.  

  Възможностите за научаване в различните държави също са наистина важни, тъй като 
беше установено, че може би има много повече прилики, отколкото разлики, въпреки 
изключително различния контекст. Споделянето на идеи за това, че действително трябва 
да се правят неща, беше важно и възможността да се посочи и да се черпи от 
международния опит. Така че всъщност да може да се каже на правителството на едно 
място: „Е, вижте! Там те са направили нещо. Вижте! Те изслушват международни 
експерти, които наистина разбират това.” Това бе наистина важно.  

  И обобщаващия ми диапозитив. Показвам малко по-различен вълнист модел, тъй като 
смятам, че не съществува само една вълна. Това е начинът, по който всички тези различни 
проекти си взаимодействат и се подкрепят и изтъкват един друг. И вълните се съединяват 
в нещо по-голямо. Така че можем да видим много въздействия върху действията и 
потенциални въздействия по целия проект на тези четири различни места. И обективът на 
приноса е абсолютно важен това да се разбере, защото ако бяхме търсили данни по 
традиционен начин, щяхме да пропуснем много от тези приноси. И е ясно, че ще има и 
други завети. Възприемам се като някой, който се интересува от оценка и промяна и как 
използваме доказателства и данни. Мисля, че наистина фантастичното в този проект е, че 
се позволява на хората да интерпретират даден проблем и да предприемат действия по 
начин, който е подходящ за техния контекст - това е силата и което наистина позволява на 
хората да направят правилното нещо за мястото, в което се намират. Предполагам, че и 
това не е лесно. Мисля, че много други страни се включиха в този проект, позицията им 
беше: „О, какво трябва да правим?“ И всъщност даването на позволение и предоставянето 
на достатъчно време на хората да направят тази интерпретация означава, че това, което се 
е случило във всяка държава, е наистина добре измислено за това място и оказва влияние 
в това място. Ще спра тук, Но ако искате да се свържете с мен, ето някои подробности, ще 
спра да споделям.  

Марша Скот: Така че това беше очарователно и аз чувствах от самото начало и научих неща. Мисля, че... 
Просто ще взема това, което написах в чата и след това, Хумза, ще дойда при Вас. Но само 
да кажа, че една от ... толкова е лесно да се подцени колко е важно да се разглеждат 
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системите в различни държави. Не, от наученото от мен, не толкова заради разликите, а 
заради приликите, защото това, което оспорваме тук, са вековни патриархални системи, 
които имат елементи, създадени да работят за защита на тези системи по начини, които не 
са видими за нас, докато не ги видим в друга държава. Това, което написах в чата беше 
моя зашеметяваща констатация. И мисля, че всички в залата, когато всички се събрахме  - 
независимо от различните ни правни истории, различните ни правни структури - факт е, че 
в нито една държава не можехме да наемем компетентни на тема пол адвокати по случаи 
на домашно насилие, които да представляват жени и деца при дела за контакт с деца, тъй 
като достъпът до тези адвокати е толкова строго регламентиран. И това беше наистина 
прозрение за нас, мисля, за това как системата се защитава сама. И че трябва да намерим 
начин да разширим този достъп. Така че само да кажа, знаете ли, международната работа 
е трудна, тя е сложна поради всички причини, които са очевидни за всички нас. И все пак  
е от жизненоважно значение.  

  Така че има въпрос, само за да напомним на всички, че сме отделили време за въпроси, 
отговори и коментари по-късно. Но тъй като Хумза Юсаф може да остане с нас само до 11 
часа, сметнахме, че би било уместно сега да поканим Хумза да сподели няколко думи  за 
размисъл или да ни зададе въпроси или ... Хумза, имаш думата.  С нетърпение очакваме 
да те чуем. И нямам видео за Хумза и това, това би било чудесно.  

Хумза Юсаф: Благодаря. Благодаря много. Марша, добро утро на всички вас. Най-напред, надявам се, 
че всички се пазите и сте добре навсякъде по света, откъдето се присъединявате към нас и 
наистина се радвам да узная повече за IJCC, особено сътрудничеството, извинете, включва 
работа с колеги от Кипър, от България, от Португалия, както и Румъния. Така че е истинско 
удоволствие, че много от вас са тук. Както спомена Марша, аз се казвам Хумза Юсаф. Аз 
съм министър на правосъдието. Нося отговорността за правосъдната система в 
Шотландия, като част от шотландското правителство. И аз се ангажирах с Марша и нашия 
екип в продължение на години в тази роля и тя винаги е била много полезен източник на 
съвети и със сигурност знае какво говори и ми казва точно какво мисли и накъде можем 
да продължим по-нататък. Наистина оценявам това и всичко, което може да се окаже 
трудно в ролята ми като правителствен министър, без съмнение. Работата на хора от 
организации като Scottish Women's Aid и други, е да подтикват правителството, да 
притискат правителството, да ни казват къде трябва да свършим повече работа. И, разбира 
се, да предлагат конструктивно участие, което Марша и екипът на Scottish Women's Aid 
върши наистина добре. 

  Мога ли само да кажа, че много се вълнувам да узная повече за това, какви са 
препоръките на IJCC , какви са техните констатациите и съм очарован от това. Всъщност 
Марша току-що изтъкна един аспект в самия край. Общите черти, които ще откриете, 
въпреки може би многото различни правни истории, правни традиции. Мисля, че 
наистина, наистина, ще бъде очарователно. Мога ли просто да ползвам малко от моето 
обръщение и радушно да приветствам всички младежи, участващи в Yello!? Това беше 
споменато, споменава се, разбира се, видеото беше пуснато преди няколко минути. 
Въпреки че моят колега, министърът на безопасността в общността, се занимаваше до 
голяма степен с Yello! , защото тя е... Моя колежка, Аш Денам. Тя предаде законопроекта 
за децата, в Парламента. Мисля, че няма нито една част от Парламента, която да не е била 
силно повлияна, повлияна от личните показания на децата. 

  Мисля, че като правителство, най-общо казано, е много, много добър девиз, че когато 
създаваш законодателство, трябва много да мислиш за девиза, онзи известен лозунг 
против апартейда, „Каквото е за нас, без нас, не е за нас. И мисля, че това е наистина 
добра начална точка, когато става въпрос за законодателство. И следователно, когато 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://womensaid.scot/
https://womensaid.scot/
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
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представяте законопроект, ние направихме Закона за децата (Шотландия), сега Законът. 
Важно е да изслушаме гласовете на децата, а не само на правителството, че целият 
Парламент и отново, не съм срещал нито един парламентарист, който да не е бил 
впечатлен от вълнуващите показания на нашите младежи. И бе изключителен ден, когато 
те се появиха с всички тези дрехи, разбира се, за да изтъкнат нещо много важно от 
политическа гледна точка. Тъй като смешното е, че беше ден, който създаде на нашата 
парламентарна сигурност доста предизвикателства, които също помним. Заострената 
шапка на вещица на Марша, мисля по-специално, тогава. Но вижте, аз наистина оценявам 
всичко, което Yello! са направили за нас по отношение на това да ни информират. Надявам 
се да продължат да ни дават съвети, защото все още не сме приключили. Има важно 
изпълнение на закона и ще стигна до това след секунда. Благодаря, че пуснахте този 
видеозапис.  

  Повтарям, просто отбелязах, че някои от думите, изречени от младежа и казани от 
аватара. И това, което ме впечатли, беше фразата, че „През 2020 г. жените все още са 
потискани от закона“. Това е изключително тежко, изключително тежко и притеснително 
за мен, като човек, който носи общата отговорност в правосъдната система. Иска ми се, 
уверен съм в това, което казвам, че през годините постигнахме значителен напредък по 
отношение на въпроси, които засягат жените и насилието между половете. По-конкретно 
мога да посоча работата, с която Scottish Women's Aid ни помогна във връзка с 
новаторския Закон против домашното насилие в Шотландия. Поели сме ангажимент да 
прилагаме законодателство, а след това и заповеди за защита. И ние направихме много 
добри неща по отношение на уязвимите свидетели, отново, чрез Закона за уязвимите 
свидетели и т.н.  

  Но като министър на правосъдието никога не бих видял, че някой е свършил работата или 
че сме на място, където няма пропуски и, честно казано, провали в правосъдната система 
всеки ден по отношение на жените, децата, а и за засегнатите - онези жени, които са 
засегнати от насилие по полов признак и насилие над жени. И така, за мен гражданският 
аспект на това също е важен, защото може би разбираемо често се фокусира върху 
престъпника, но важна част от закона, която беше засегната, мисля, че в клипа всъщност, 
беше, че се предлагат същите защити за деца и жени в наказателен смисъл, по 
наказателно дело, те трябва да бъдат на разположение за защита.  

  И всъщност отправната точка трябва да бъде, че те ще бъдат на разположение за защита 
по граждански дела, когато това се изисква и където е необходимо. И това ще бъде важна 
част от законопроекта, докато вървим напред. Не искам да навлизам в прекалено много 
подробности по отношение на законопроекта, защото вероятно сте виждали всички тези 
неща онлайн. Искам да оставя малко време. Знам, че времето ми е малко за може би 
някои коментари от други хора или дори въпроси и отговори. Но както казахте, 
законопроектът по своята същност поставя гласа на младите хора в основата на реформата 
на семейното правосъдие. Той ще гарантира, че важните решения се съобщават по 
начини, които децата могат да разберат, които ще направят някои важни неща, които са 
регламенти, тоест Регламентът за доклада за благосъстоянието на децата.  

  Всички сме свършили отлична работа, огромното, огромно мнозинство, но винаги чуваме 
от жените, в частност, и от младите хора за несъответствията. И така, имайки 
регламентирана схема, която според мен включва обучение и осигуряване на обучението 
на социалните служители и такива неща като домашно насилие и принудителен контрол 
са изключително важни. Законът, както споменах, ще бъде оценен по отношение на онези 
специални мерки, които очакваме в наказателно дело, но също така и в граждански дела. 
Той ще регулира детските контактни центрове, за да гарантира, че персоналът е 

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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подходящо обучен на тема домашно насилие и принудителен контрол. И след това ще 
гарантира отново, че най-добрите интереси на детето се вземат предвид при 
разрешаването на достъп до информация за детето и ще гарантира, че услугите за закрила 
на децата да бъдат предоставени на семейството. Като цяло сме в периода на прилагане.  

  Ще се проведат няколко обществени консултации. Ще бъде лъжа да не ви кажа, че, 
разбира се, COVID е оказал влияние върху тази работа, вероятно както е повлиял и върху 
всяка друга работа. Но ние знаем колко важна е тази програма и не забавяме излишно 
нищо. И последното, което ще направя, е, знаете ли, аз лично много размишлявам върху 
това и ще ви дам абсолютно обещаните, че всичко, което е в закона, ние ще се опитаме да 
го приложим възможно най-скоро и възможно най-бързо както е възможно. Но ще трябва 
да го направим отново, чрез консултация, предимно с младежите. Но искам да ви покажа 
възможно най-скоро. От лична гледна точка, въобще не искам да бъде свидетел на 
забавяне. 

  Ас съм родител, и много се гордея с това, че съм доведен баща. Пастрок съм от около 3 и 
половина години. Имам 11 годишно дете, която наближава 18. Тя е прекрасна. Но знаете 
ли, относно тези 3,5 години, спомням си първите дни и за щастие нашата ситуация не 
включва домашно насилие или каквато и да е форма на насилие, свързано с пола. По 
принцип ситуацията е приятелска, въпреки че понякога има своите предизвикателства, но 
обикновено е приятелска с бащата на доведената ми дъщеря. Но си спомням много рано, 
когато за пръв път станах доведен баща и срещнах жена си, че имах малко ... както го 
наричаме от децата, несъгласие относно това как да подходим към ситуация с бащата на 
дъщеря ми. И доведената ми дъщеря дочу това, тя дойде в стаята. Каза “Е, какво става?” 
Аз отговорих “Виж, няма нищо. То... Аз и мама говорим за неща, засягащи възрастни.” А тя 
каза ”Момент...”, защото явно бе чула за какво си говорим. И каза “Става дума за мен и 
моя живот. Защо не питате мен за това?” И, о Боже, тя беше само на... Тогава тя беше само 
на 7 и половина години... не! Тогава беше на 8 години. И това се случи. Имам предвид 
такова прозрение в толкова просто изречение от млад човек. Може би промяна ... тъй като 
ние трябва да променим подхода си, за да се справим с нещата.  

  Както казах, за щастие ситуацията ни е относително приятелска в това отношение, няма 
толкова много предизвикателства, но мисля, че включването на младите хора във всичко, 
което правим, свързано с тях, е изключително важно. Така че моите извинения, трябваше 
да се придържам тук по-дълго от очакваното. Марша, с удоволствие ще изслушам някои 
въпроси. Всъщност трябваше да кажа, току-що забелязах, че Кристина, не мисля, че тя 
може да остане до самия край, за съжаление. И тя има и други ангажименти. Така че не 
знам дали искате да взема коментари и от нея, която няма време ... Знам, че разполагам с 
малко време, но...  

Марша Скот: В крачка сме с Кристина. С това няма проблеми. Искам да пусна това интервю. И мога ли 
да помоля само за... В обаждането са се включили хора и официални служители от други 
държави. И аз се чудя, Хумза, дали имате някои размисли, които да споделите с тях 
относно предизвикателствата на приемането на този дневен ред като държава-участничка 
и може би дали след този проект имаше някои възможности да продължим да 
поддържаме тази работа.  

Хумза Юсаф: Повтарям, най-доброто размишление, което мога да дам, е това, което съм направил по 
време на моите забележки и вие и други, а именно за включване гласовете на децата в 
процеса на вземане на решения. Вижте, това е изключително влиятелно. Това не е просто 
мощно от гледна точка на политиката, да бъда откровен с вас, това е наистина полезно от 
политическа гледна точка. Не искам да кажа, че по някакъв начин желая да използвам 
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децата в политиката, но ефектът е за разнообразните и различни политически програми, 
които съществуват, всъщност трудно е да се оспори фактът за изслушването на децата. 
Така че, ако едно дете казва: „Вижте, аз бях в ситуация, в която майка ми е страдала 
заради това и това и това“. Като изключително, изключително смел политик дотогава 
кажете: „Ами всъщност мисля, че това дете греши. Трябва да правим това и това и това. И 
не означава, че не трябва да слушаме различни гледни точки, разбира се, че трябва. И това 
стана, това стана ,по време на законопроекта за децата (Шотландия), както беше. 
Изслушахме много гласове от целия спектър. Но в крайна сметка мисля, че най-мощният 
глас беше гласът на нашите деца. Така че мисля, че за мен това беше може би най-
важното заключение и ние положихме максимални усилия. Мисля, че в крайна сметка ще 
успеем да постигнем това, беше да се опитаме да постигнем колкото се може повече 
политически консенсус по въпрос като този, не неизбежно включва компромис и 
намиране на общ език, особено в нашия случай, правителство на малцинството. Може би 
това са някои лични заключения.   

Марша Скот: Добре, в този чат не виждам конкретни въпроси.  Мога да поема, понеже имаме около 
четири минути, Хумза. И ще се възползваме от всяка възможна минута. Нали знаете, 
проблемът разбира се, за оплакванията, който възникна. Така че в шотландския контекст с 
останалите от вас, когато разглеждахме ангажиментите към децата в нашия законопроект 
за децата (Шотландия) относно изискването да приемем, че имат глас и че той има 
мнение относно взетите решения, особено в контекста на домашно насилие. Но тогава 
един от дебатите, който се породи във финалната версия на законопроекта, беше - какво 
се случва, когато децата не разбират това? И каква възможност има тогава да държим 
длъжностните лица в системата отговорни, когато не правят това, което трябва? Тъй като в 
Шотландия имахме закон от 1995 г. и сега знаете, че той казва, че всъщност безопасността 
на децата е от първостепенно значение. И все пак, работата на нашите съдилища 
демонстрираше отново и отново и отново, че това не е така. Така че, Хумза, знаете ли, не 
успяхме да измислим подход за оплакване, който да работи навреме за приемане на 
законопроекта за децата (Шотландия), но се чудех дали имате мнение за това как да 
изградите процесите за оплакване и доколко са важни те?  

Хумза Юсаф: Да, първо и най-важното, изключително важно, вие сте правa, понякога сме ограничени от 
това, което можем да направим по проектозакона, поради времето, честно казано, ако не 
друго. Но аз мисля, че това е важен въпрос и всъщност знам, че в чата се задават някои 
въпроси, които може би и аз ще засегна. Така че, да, отново не успяхме да стигнем до 
съгласувана позиция, но има, знаем, вече съществуват някои средства за защита за 
младите хора, ако те не са доволни от процедурата, приложена върху резултата, например 
съдебна заповед. Така те могат да се обърнат към съд, за да потърсят гражданска заповед. 
Има добри организации като Clan Childlaw, например, Шотландският център за детско 
право също. Те предлагат  представителство за деца. Но като се има предвид всичко това, 
мисля, че е изключително важно това, което казах по-рано за социалните служители и да 
се гарантира, че те отговарят на подходящ стандарт на обучение. Отново, по-специално за 
домашното насилие и принудителния контрол. И очевидно работим по това във връзка 
със закона. Мисля, че е добър въпрос, към който да се върна, но се опасявам, че в 
момента нямам отговор за вас как можем да го придвижим напред. Но със сигурност от 
видеото, не само Законът, но трябва да се спомене и Стратегията за модернизация на 
семейното правосъдие, както и когато това задължава правителството да изготви насоки 
за хората, които обмислят да се обърнат към съда, и това ще включва много информация 
за деца и младежи. И трябва да измислим този въпрос за оплакванията. Трябва да 
измислим това и с нашите партньори, като службата на шотландските съдилища и 
трибунали. Искам да кажа, мога да ви дам ангажимент като проблем. Радвам се да 
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продължа да се занимавам, не само докато съм тук. Затова забелязах редица въпроси и за 
съдиите. И знам, че правите обратна връзка, сами разговаряте, Марш, със съдиите. 
Имам ... моите служители имат добри отношения със Съдебния институт. Така че те 
осигуряват обучение за съдиите, много, много искаха, когато става въпрос за прилагането 
на нашия закон, да проведат дискусия с тях за тяхната роля и колко важна е тяхната роля. 
И за да знаем, че върховният председател е отговорен за това съдебно обучение.  Знаем, 
че сега е независимо от правителството.  Трябва да кажа това предупреждение, иначе ще 
имам проблеми. Но наистина бихме искали да поговорим с тях за това. И вижте, 
съдебното обучение е изключително важно по отношение на случаите на домашно 
насилие и може да бъде също толкова важно и за Закона за децата (Шотландия).  

Марша Скот: Хумза, много ти благодаря. Оставяме те и отправям една молба. Така че просто ще кажа, 
че последното нещо, което е в списъка със задачи за нашите млади експерти, е, че те 
много биха искали да говорят със старши съдия или съдия за техния опит и ни беше 
трудно да го организираме, така да се каже? Ако има някакъв начин да помогнете, ние 
изготвяме имейл с тях до лорд Карлоуей. И наистина много бихме оценили вашата 
подкрепа с това.  

Хумза Юсаф: Разбира се. Е, вижте отново, трябва да отправя това важно предупреждение, че, разбира 
се, в правителството, не мога съвсем да кажа на съдиите какво да правят, въпреки че 
мнозина вярват, че ми е лесно да го сторя, но не мога и то по много, много добра причина. 
Но ви обещавам, че следващия път, когато говоря с върховния председател, ще спомена 
нашия разговор, ще кажа, че знам за това. Както и че съм голям поддръжник на Yello! и 
наистина политиката за участие на деца и младежи и прилагането на политиката, която 
очевидно влияе върху действията в този случай. И така, аз ще направя всичко възможно, 
за да изложа случая ви пред съдията и разбира се, в крайна сметка ще бъде взето 
решението да се направи това. Много се радвам да го направя от ваше име и от името на 
Yello! .  

Марша Скот: Мога ли просто да кажа огромно благодаря от мен, от жените и децата, които преживяват 
домашно насилие в петте държави, както за личната ви ангажираност, така и за ролята, 
която шотландското правителство изигра като наш публичен партньор в този проект. 

Хумза Юсаф: Благодаря ви, благодаря за вашето време и нямам търпение да видя още неща, не само от 
Yello!, а и от IJCC. Благодаря на всички за цялата свършена работа из юрисдикциите на 
Европа. Благодаря. Довиждане. 

Марша Скот:  Добре. Това беше удивително. Благодаря на всички за търпението до момента. Сега ще 
дам думата на Кей Тисдал, която ще поема щафетата за следващата част. 

Кей Тисдал: Здравейте на всички, помахайте ми, ако ме чувате добре. Супер! Чудесно! Да.  И както 
Марша ме представи, аз съм от Университета в Единбург, част от Изследователската група 
за детството и младежта (CYSRG). И тази част има за цел да разберем някои от онези 
вълнички, за които Сара говореше. И скоро ще изслушаме всеки от нашите партньори и 
техния акцент, който те ще споделят с нас. В нашите акценти сме им възложили да 
помислят за промяна в контекста им, за която проектът е допринесъл. Може би как 
действително участието в по-мащабен проект е помогнало това да се случи. И аз просто 
искам да отделя 30 секунди, само за да кажа каква привилегия беше да работя с 
партньорите и да се поуча от развитието, което се случваше по време на проекта, 
вдъхновена съм от проекта и работата за поддържане на справедливостта в тази област. 
Ако искате да разгледате биографиите на нашите фантастични говорители, те са на 
уебсайта за уеб семинара, така че ще ви насоча натам. Ще се опитаме да сме стриктни. 
Само пет минути. Мисля, че всички говорители знаят това.  

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://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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Хелоиса Периста: Много ви благодаря. Кей. Добро утро на всички. Просто ще се опитам да ви представя с 
няколко думи каква е стратегията на  IJCC за принос към промяната на системата в 
Португалия.. Както вече чухте тази сутрин, в нашата държава има нови закони и 
политически инициативи, които вземат под внимание правата на децата в случаите на 
домашно насилие. И един от основните двигатели за промяната беше докладът за оценка 
на GREVIO за изходно положение на Португалия по отношение на прилагането на 
Истанбулската конвенция, публикуван през януари 2019 г. Много от разгледаните 
проблеми в хода на проекта IJCC бяха всъщност изтъкнати от Съвета на Европа като 
належащи за разглеждане пропуски. Тези наскорошни развития създадоха обществена 
среда, благоприятна за налагането на дейностите на IJCC , разпространението на нашите 
съобщения и взаимната работа с ключови заинтересовани страни. Сред новите политики и 
практики днес ще подчертая създаването на така наречения SEIVD. Това е акроним на 
португалски или на английски - Специализирани интегрирани секции за домашно насилие 
(Domestic Violence Specialised Integrated Sections.). Те бяха създадени през октомври 2019 
г. И оттогава се развиха пилотни проекти в четири региона на страната, които формулират 
намесата на наказателни и семейни съдилища при престъплението домашно насилие. И 
трябва да кажа, че липсата на такава формулировка отдавна е посочена като основен 
пропуск в португалската съдебна система, както и като проблем, а именно по отношение 
на контактите с деца в случаи на домашно насилие. Но как участието в IJCC допринесе за 
прилагането на тези промени?  

  С две думи, ние се опитахме да направим това, като насърчихме желанието да се 
вслушваме във възгледите на децата и правото на децата да бъдат изслушани при всяко 
решение, което ги засяга, особено относно контактите с родителите им в ситуации на 
домашно насилие. Направихме това, като възприехме подход на участие и насърчавахме 
участието на различни нива. Първо, създадохме, както вече знаете, създадохме в 
Португалия млада експертна група, съставена от младежи, преживяли домашно насилие и 
с опит в съдебната система. Тези млади жени и мъже действат като съветници на проекта. 
И най-важното е, че те са участвали в срещи на многосекторни форуми, както и в 
двустранни срещи, проведени с ключови заинтересовани страни за преглед на секторните 
планове за действие и възможности за изпълнение и след края на проекта. Приносите на 
младите експерти от IJCC в Португалия предизвика голям интерес и внимание от страна на 
националните агенции, включително съдебната система и по-специално от прокурорите, 
отговорни за лисабонския специализиран интегриран отдел за домашно насилие.  

  Освен това, по-общо, проектът IJCC в Португалия играе важна роля за повишаване на 
осведомеността относно необходимостта да се чуе какво казват децата и младежите като 
жертви на домашно насилие и за насърчаване на методологиите за участие: завършване 
на пробно прилагане на модела Power Up/Power Down с група деца, и обсъждането на 
резултатите от тези сесии със заинтересованите страни, които са част от нашия 
многостранен, многосекторен форум, укрепи способността ни да изтъкваме това, че 
децата имат думата и да разпространяваме колко спешно е нужна подкрепа децата да 
вземат думата, по-специално чрез разпространението на този модел за участие на IJCC , 
който е иновативен инструмент в нашия национален и местен контекст. Не на последно 
място - активният принос както на ключовия публичен сектор, така и на организациите на 
гражданското общество, преплитащи възгледите на участници от областите на правата на 
жените и правата на децата, работещи заедно по време на общо шест срещи на 
многосекторни форуми, като правят модел на системата и разработват националните 
планове за действие, се оказа мощна стратегия за трансформиране на системата за 
контакт с деца в Португалия, гарантираща изцяло безопасността и защитата на човешките 
права на деца и жени, засегнати от домашно насилие. Благодаря, че ме изслушахте.  

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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Кей Тисдал: Благодарим и на теб, Хелоиса. Благодаря ти как красноречиво изложи потенциала на 
двата компонента на проекта и как това се прилага в Португалия. Благодаря.  

  Е, ще преминем към Елена, която изглежда спокойна, за да чуем твоите пет минути с 
акценти. 

Елена Трифонова: Добре. Добро утро на всички. Аз съм Елена Трифонова от България, Bulgarian Gender 
Research Foundation. Трябва да започна с няколко думи за България в контекста на 
Истанбулската конвенция. Всъщност моята държава за съжаление отмени процеса по 
ратификация в България на тази конвенция. И въпреки че през лятото на 2018 г. нашият 
Конституционен съд прие решението по Конвенцията, че тя е противоконституционна за 
България. И с този акт процесът по ратификация на конвенцията на европейско ниво беше 
блокиран, за съжаление. И при започването на работата по проекта IJCC , наистина 
контекстът в България беше, мога да кажа, неприятелски настроен -- но даже повече и от 
ужасен.  

  Както и да е, проектът IJCC в България ангажира експерти от полицията, социални 
работници, юридически специалисти и съмишленици, работещи в областта на въпроси за 
жените и децата. Проектът има мисията и философията, фокусирани върху участието на 
децата и как да чуваме детските гласове. Той допринесе много в българския контекст. Да, 
можем да бъдем определени като „неприятелски“ контекст, но след събитията, след 
отмяната на Конвенцията от 2010 г., всъщност предпочитаме в България да не използваме 
“Истанбулската конвенция”, а просто да я споменаваме с официалното име “Конвенция от 
2010 г. на Съвета на Европа за борба с домашното насилие”. И също така, Националната 
стратегия за децата беше отхвърлена и се спря новия Закон за социалните услуги за шест 
месеца. Но положителната промяна в България можем да забележим при някои 
професионалисти, които в момента не са много. Но в действителност методологията за 
участие на деца е в подкрепа за тях. И нашите случаи за работа с деца наистина показват 
този положителен ефект и нещо абсолютно необходимо за българския контекст в този 
момент.  

  Новият модел с доказани положителни резултати насърчава и засилва официалната и 
неофициалната работа на експерти и особено „Алианс за защита от насилие основано на 
пола”. Това е обща организация от 11 НПО в България, а също и експерти от полицията, 
държавните институции и съда, особено едно от съдилищата, Софийски окръжен съд. Те 
ни изпратиха писмо и изразиха готовността си да продължат да работят и да бъдат много 
по-фокусирани върху това, жените и децата, жените като жертви на насилие. След проекта 
IJCC там има две работни групи. Това се случи в началото на проекта, две работни групи 
бяха инициирани от BGRF , а също и от Алианса с Министерството на правосъдието. И те са 
инициирани само ... фокусът на работните групи наистина беше да направят изменения в 
сегашния ни закон за защита срещу насилие, основано на пола. По по-конкретен, 
целенасочен, по-защитен начин за децата и жените и по-чувствителен подход за 
функциониране на правата. И просто за създаване на холистичен подход, всъщност 
работните групи ... Те свършиха своята работа. Но поради толкова сложната ситуация 
заради COVID и тъй като някои от инициативите бяха блокирани, ние все още чакаме какво 
ще бъде окончателното решение. И наистина, искам да благодаря на всички партньори за 
техния принос и особено за подкрепата, защото проектът IJCC беше за България наистина 
сериозно насърчаване на нашите дейности.  

Кей Тисдал: Елена, благодаря ви много за това и е прекрасно как вашият проект е проработил във 
вашия контекст, знаейки как да се ориентирате в тези конкретни времена. Така че 
благодаря, че споделихте с нас. Супер. Така че Марша ще изтъкне един акцент след това, 

http://www.bgrf.org/?lang=11
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но мисля, че иска собствен екран. Тя ще ви прехвърли всички диапозитиви. Предавам ти 
думата, Марша.   

Марша Скот: Разбира се, поне веднъж си включих звука навреме.  Сега ще споделя този диапозитив. 
Момент! Нека само да преместя това. Готово. Що се отнася до акцентите, в Шотландия, е 
много да се събере информация за пет минути. И мисля, че искам да изкажа огромна 
благодарност тук на Сю Маккелар, която свърши такава страхотна работа в подкрепа на 
нашата група Yello! и ги подкрепи и подкрепя всъщност възрастните, които се нуждаят от 
повече подкрепа от останалите, по отношение на това да подобрим начина, по който се 
разширяваме и се ангажираме с възгледите на децата и младежите относно контакта с 
деца, разпореден от съда. И имаше синергия, която се случваше в Шотландия през 
краткия период, през който IJCC наистина демонстрира за нас значението на разбирането 
на отворите в политиката и готовността и на силата на разказите на деца и жени, и всичко 
това. И така, това, което виждате пред себе си, са само част от графиките, които бяха 
разработени, когато реагирахме на различни законодателни актове, които преминаваха 
през шотландския парламент едновременно когато ангажирахме България и Кипър, 
Румъния, Португалия с промяната в техните страни. И мисля, че има две неща, които 
наистина искам да споделя за това. Единият е наистина важните средства в нашата страна. 
И мисля, че това вероятно е вярно във всяка отделна държава, с която съм работила през 
многобройните си години извършване на европейска и международна работа -  
разбираме, че сериозността, която се отдава на тази работа, се умножава когато хората в 
нашата държава разберат, че хората в други страни обръщат внимание на това, което 
правим. 

  Така че мисля, че както видяхме при дебата около този законопроект за домашно насилие, 
за който не мога да продължа, без да спомена, че е наречен новият златен стандарт в 
света, е, че нашите служители обръщаха внимание на неща, които казваме в продължение 
на 20 години за принудителния контрол по съвсем различен начин, защото останалият 
свят наблюдаваше. Това беше много вярно по отношение на тази работа за участие, тъй 
като по време на дебата около Закона за домашно насилие успяхме да подкрепим някои 
пълнолетни лица с опит, да говорят с нашата комисия по правосъдие, което е от решаващо 
значение при приемането на която и да е част от това законодателство. Видяхме колко 
изключително влиятелно се оказа това. И ние наистина се ангажирахме да се опитаме да 
осъществим това чрез дискусиите относно законопроекта за децата (Шотландия). И в 
нашите дебати около законопроекта за домашно насилие, ние постоянно повтаряхме: 
„Ами децата?“ И елементите на проектозакона за домашно насилие, с които той започна, 
наистина не отразяваха разбирането, че „Women’s Aid“ от години са разработили, а сега 
комисарят по въпросите на децата и редица други участници в многоведомствената 
обстановка разработиха, че ако децата са в семейство, където съществува домашно 
насилие, няма значение дали са в стаята, когато има домашно насилие в къщата или дори 
в държавата. Ако те са част от семейството, те са жертва на домашно насилие. И как да 
накараме нашите правни системи да внедрят това разбиране, вместо да ги третират като 
свидетели или, за съжаление, както ни е известно, като съпътстващи щети. Така че 
акцентите за нас бяха, че в Шотландия успяхме да си вземем поука от участието в 
законопроекта за домашно насилие и да го предадем чрез нашата работа по 
законопроекта за децата (Шотландия), помагайки на правителството да изработи 
законопроект за заповед за защита, което сега се разглежда от нашия парламент и беше 
част от ангажимента, който правителството на Шотландия пое пред нас, докато работихме 
по законопроекта за домашното насилие. И така, предполагам, че двете неща наистина 
са... много, много критично е да се използва интересът на външния свят към вашата 

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


стр.18 
 

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

собствена страна и да се сподели какво сте научили във вашата страна за случващото се в 
тези държави.  

  И второ, другото нещо е никога да не се подценява силата на разказите и гласовете на 
оцелелите в процеса на изготвяне на политики. Мисля, че има съвсем друга работа, която 
трябва да се свърши около разбирането как това участие може да се подобри и да внесе 
отчетност в изпълнението. Ако можеше да стане както аз искам, щяхме да удължим този 
проект с още две години, просто виждам как хората въртят очи, за да се разгледа 
изпълнението в Шотландия. Но мисля, че това наистина са уроци на живо и можем да 
видим, че заради тази дейност Шотландия е по-добро място за деца и жени, живеещи в 
условия на домашно насилие. Това е от мен.   

Кей Тисдал: Марша. Благодаря. Марша. Благодаря. Като човек, който също работи в Шотландия, 
мисля, че ключовите проблеми ще бъдат прилагането. Минаваме към това. Много ти 
благодаря. Сега Лаура ще говори и мисля, че има няколко диапозитива, които Таня ще 
изложи. Лаура, твой ред е.  

Лаура Албу: Здравейте! Първо, много се радвам днес да бъда тук с вас. И също така, исках да кажа, че 
съм щастлива, че е много след 20 години, името на нашата организация, Community Safety 
Mediation Centre, всъщност е внесено от същото вълшебно влияние, което Шотландия 
имаше върху нас преди 20 години, когато разгледахме стратегии за безопасност в 
общността, които сте разработвали в цялата страна. И си помислихме, че това може да е 
добра практика и за Румъния. И така, до диапозитива за това, което ние ... така 20 години 
по-късно с фокус върху нашите подходи, не само по време на проекта IJCC, но и в цялата 
ни работа, която вършим на ниво общност, работейки с жените и децата, които са жертви 
на домашно насилие. И така за щастие ние, Румъния, ратифицирахме Истанбулската 
конвенция, така че бих могла да кажа, в сравнение с предизвикателствата, с които 
България трябва да се сблъска, имахме късмета, че през 2016 г. те ратифицираха 
Истанбулската конвенция. И след това започнахме да променяме законодателството, като 
по този начин адаптирахме нашето вътрешно законодателство към Истанбулската 
конвенция. И толкова много от членовете на Конвенцията са заложени в нашето вътрешно 
законодателство, но не толкова членът, по който се опитвахме да работим по време на 
този проект. Така че ние говорим за, а вие имате на екрана си от лявата страна, член 26 от 
Конвенцията, който е съсредоточен върху защитата и съдействието за деца свидетели на 
домашно насилие, член 31, който говори за попечителството, правата на контакт и 
безопасността, и член 56 относно защитните мерки.  

  И така, това, което се опитвахме да разработим със заинтересованите страни. Изготвихме 
схема... можете да видите на екрана ... ние се намираме в град Яш, който се намира в 
североизточната част на Румъния. Но не работехме единствено със съда в Яш. Работихме и 
със съда от Брашов, който е друг голям град в Румъния. И защо? Защото докато се 
опитваме да разберем кои са добрите практики, можехме да откраднем опита на 
Шотландия и други държави и да го адаптираме към нашата страна. Все още ни липсваше 
вида на социалните услуги, които имате във вашите държави, както и хората, които влизат 
в контакт с децата по време на съдебните заседания. Така успоредно с това, че се 
опитвахме да документираме какво може да подобри изживяванията на децата в съда, 
ние се опитвахме да видим какви законодателни актове можем да изработим заедно с 
нашите партньори, а именно Националната агенция за равни възможности в Румъния, 
която е органът за равенство между половете в Румъния. И така ние съставихме работен 
план за промяна на разпоредбите на вътрешното законодателство. И се надяваме, че това 
беше причината, която Сара спомена по-рано и всички останали говорители, че ще можете 
да видите въздействието на IJCC в Румъния през следващата година вероятно защото в 
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момента в Румъния ще има парламентарни избори, сега през ноември. Тоест това ще 
бъде следващият парламент, който ще поеме предложението, което сме подготвили по 
този въпрос.  

  Второто нещо е, че беше доста трудно да подготвим подобна работна група с деца-
участници, като Yello!. И успяхме да я сформираме докато нещата с COVID започваха тази 
година. Така че това беше много интензивен процес, защото започнахме с група 
момичета, които са имали опит със съдебните заседания и всъщност не са били 
изслушвани или са били интервюирани много накратко и са имали много лоши 
изживявания в област Яш. А докато паралелно разговаряхме с други адвокати и терапевти 
и съдии от Брашов, там нещата се случиха по-добре. Така че всъщност комбинирахме 
информацията за двата града, за да можем да разберем защо на дадено място нещата 
могат да проработят и защо на друго място не. И така открихме, че освен промяна на 
законодателството в Румъния, трябва да отделим повече ресурси за съдиите. Нашите 
съдии всъщност ..., с които се срещнахме и в двата града, казваха за големия брой дела на 
ден, които имат, както и за факта, че нямат достатъчно време да обърнат внимание на 
семейните съдебни дела. И им изпратихме нашите записи с момичета и техните 
изживявания в съда. И след всичко това, това беше много вълнуващо преживяване, 
каквото са имали и в Шотландия. И така, в момента, можем да кажем, че всъщност имаме 
12 момичета на възраст ... най-малкото... тя е на 11, а най-голямото е на 18, с които 
всъщност се срещахме редовно, като, понякога седмично, понякога на всеки две седмици, 
въпреки  COVID и трябваше да ги взимаме от различни села в града и нашия град и да се 
срещаме с тях в нашата сграда. Това бе много вълнуващо изживяване. Оттам имаме много 
добри предложения и се надяваме, че те ще могат да посетят Парламента и да говорят с 
новите политици в новия Парламент през следващите четири години. И това е. И нашата 
група не се казва Yello!. Нарича се “Аурора”, защото е певица от Норвегия и е млада и 
вдъхновяваща за нашите момичета. Затова те избраха това име за нашата група. И аз съм 
тук, за да говоря повече за нашите предложения и частта с въпросите и отговорите. 
Благодаря.  

Кей Тисдал: Лаура, благодаря ти. И виждам как поставят в чата [клинкнете HERE , за да чуете клипа на 
момичетата]. Изумително е какво сте успели да свършите през периода на COVID-19 и 
въпреки това да се свържете с младежите. Благодаря, че споделихте с нас. Супер. Сузана, 
готова ли сте, макар и последна, но не маловажна. Имате думата.   

Сузана Павлоу: Благодаря ти, Кей, че ми даде думата. Нека да дам малко предистория. Извинете. Трябва 
да се представя. Аз съм Сузана Павлоу. Директор съм на  Mediterranean Institute to Gender 
Studies (MIGS), който е отделният партньор в проекта IJCC . За да ви дам само малко 
предистория, контекста в Кипър, в който работим. И сега, когато идвам толкова късно в 
програмата, ще има смисъл, защото толкова много прекрасни жени са говорили преди 
мен по всички тези въпроси. Така че в Кипър имахме и продължаваме да имаме малко 
разбиране за това как домашното насилие над жени въздейства върху децата извън 
техния статут на свидетели. Правата и безопасността на жените не се разглеждат като 
неразривно свързани с правата на децата в закона и практиката. И има презумпция, че в 
най-добрия интерес на детето е и двамата родители да участват в живота на детето, но 
техните родители с минали прояви на домашно насилие над майки могат да бъдат, както 
Марша казва много лаконично, много ефективно, "достатъчно добър" баща (в кавички). 

  Така че в момента не съществуват механизми, които да гарантират правото на детето да 
изразява своите възгледи във връзка със семейноправните решения в контекста на 
домашно насилие. Но по времето, когато започнахме да изпълняваме този проект, имахме 
набор от възможности и в отделния контекст имаше двигатели за промяна. Първият е, 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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както споменаха много от партньорите, с изключение на случая с България, където 
видяхме реакция срещу Истанбулската конвенция. През ноември 2017 г., след много 
години застъпническа дейност от името ... организации за защита на правата на жените, 
ратифицирахме Истанбулската конвенция. И така, това беше огромна възможност за нас 
по-широко да работим по отношение на насилието над жени, но също така разглеждайки 
конкретните членове, например 26 който разглежда конкретно подлагането на децата на 
насилие или въздействието на насилието над жени върху децата. 

  По това време имаше и много обширна реформа на семейното право. За съжаление, 
очаквах в началото на този проект, че реформата на семейното право ще ... не може да 
приключи до края на този проект. Но за съжаление минаха три години, откакто тези 
изменения бяха предложени за първи път от Министерството на правосъдието и те все 
още не са влезли в сила. И защо това е важно, защото имаше конкретни разпоредби, 
които биха укрепили правата на децата да изразяват своите виждания в решения, които ги 
засягат. Имаше и някои изменения, които биха оказали влияние върху степента, до която 
домашното насилие трябва да бъде взето предвид при решенията относно контакта с 
деца. И третият двигател на промяната, бих казала, е създаването на Детска къща, която е 
интегрирана услуга за жертви на сексуално насилие над деца по модела на Барнахаус. 
Това наистина започна да се прилага на практика по отношение на процедурите, 
политиката, и практиката, принципа и най-добрия интерес на детето и как би изглеждало 
това в реално време. И те построиха... Ръководи се от Организацията надежда за деца. И 
те свършиха невероятна работа с изграждането на доказателствена основа. 

  И по отношение на нашия проект и приноса, който се постигна. Така че още една 
възможност, която имахме в началото на проекта, когато Марша Скот, невероятната 
Марша Скот, дойде в Кипър, за да говори за много от нещата, за които тя говори по-рано 
през семинара, което беше наистина важно в нашия контекст, че започваме да разбираме 
теорията и доказателствата за въздействието на домашното насилие над жени. По това 
време многостранната среща, в която Марша участва, беше организирана съвместно с 
комисаря по правата на детето в Кипър, а също и с Консултативния комитет за превенция и 
борба с насилието в семейството. И през това време Комитетът работехме по 
предложение на министъра на труда за интегрирана служба за жени, подложени на 
насилие и техните деца, която сега се нарича “Women’s house”. “Woman’s House”, 
одобрена от Министерския съвет, всъщност ... ще бъде в експлоатация през следващите 
няколко седмици. Ще функционира като многоведомствен, мултидисциплинарен център 
за кризисни ситуации за жени жертви на насилие и техните деца. Ще работи като място, 
предлагащо много услуги. И мисията е да осигури безопасност и защита, управление на 
кризи, да подкрепя жените жертви на насилие и техните деца с качествени, 
специализирани, достъпни и координирани услуги под един покрив. 

  И по това време Комитетът, докато разработваше това предложение, беше решил да 
включи адвокат на детето, нещо като служител по правата на детето, което е един от 
моделите, които Шотландия, нашият шотландски партньор, беше предложил в рамките на 
проекта IJCC . А служителят по правата на децата или адвокатът на децата ще бъде член на 
основния екип на “Women’s House”, за да предостави специализирана подкрепа на деца, 
преживели домашно насилие. Ролята също така ще гарантира, че правата на детето се 
вземат предвид при всички процедури и всички процеси и че те са подходящи за децата, 
безопасни, включително в граждански и наказателни процедури. 

  И също така, в отговор на наблюдението на Марша в чата, относно достъпа до правни 
съвети и представителство, за да се гарантира, че в основния екип има адвокат в 
“Women’s House”, и ние с нетърпение очакваме да видим как тази роля се развива в тази 
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многоведомствена рамка. Само да спомена също, ролята на адвокат на децата не е 
специално разработена, за да подкрепя децата при предоставянето на мнения пред съда 
по въпроси на контактите. Но ние вярваме, че разработването на тази длъжност е първата 
стъпка към изграждане на компетентност и идентифициране и реагиране по 
специфичните нужди на децата, засегнати от насилието, което партньорът на майка им 
проявява, извън статута им на свидетели и вграждане на перспектива за правата на децата 
в системните отговори. И съвсем накрая, само да засегнем това, което Сара беше 
споменала в първата презентация, ние също работихме в тясно сътрудничество с 
Комисията по правата на детето при адаптирането и прилагането на методологията  Power 
Up/Power Down , която Службата на комисаря лансира чрез онлайн сесии с 15 младежи, 
които принадлежат към групата на техните млади експерти. Така че те не са деца, които 
непременно са преживели домашно насилие, но са разработили някои наистина важни 
препоръки относно правата на децата да изразяват своите виждания и как това може да се 
направи в гражданския процес. И тези препоръки ще бъдат предадени на съдиите от 
семейния съд от комисаря в сътрудничество с нас. И това е от Кипър. Благодаря, че ме 
изслушахте.  

Кей Тисдал: Благодаря, наистина. Благодаря, Сузана. Имаме ли време за поне един или два въпроса, 
отговори, чата. Ще е малко като състезание, кой иска да го отбележи в чата първи? 
Кристина, нашият министър, любезно остана с нас. Мислехме, че ще отделим малко време 
в края на сесията за въпроси и отговори, Кристина, ако желаете да споделите своите 
размишления за няколко минути. Благодаря. Така че това означава партньори, може да се 
наложи да сте много кратки. Но да, има ли аспекти, които хората искат да повдигнат в 
чата? Искаме да се върнем, за да се сподели с нас обучение. Други проблеми? И ако все 
пак искате да ги насочите към определен говорител, просто го включете и в чата. Както си 
и мислехме, Сузи каза, че поставеният от мен линк за разказа на Мария не работи, по 
някаква причина. При мен, разбира се, работи. Проверяваме дали основните блогове ще 
ви насочат към него. Супер. Тя опитва това вместо нас. Чудесно. Както казва Марша, 
приветстваме коментари. Ана се включва. Супер. Благодаря ти, Ана! „Как различните 
държави от проекта съчетават правата на децата и правата на жените?“ О, това е добър 
въпрос. Сузана, би ли искала да допринесеш малко по този въпрос и след това може би 
Марша?  

Сузана Павлоу: Да ви дам опита в Кипър, да?  

Кей Тисдал: Да. Мисля, че е впечатляваща вашата комбинация с детския комисар. 

Сузана Павлоу: Да. Искам да кажа, че това е огромно предизвикателство и определено все още няма да 
представя Кипър като пример за добра практика. Искам да кажа, но това е ... това 
комбиниране на правата на жените с правата на децата е промяната, която искахме да 
разгледаме чрез този проект. И отново, както казах в началото на моята презентация, тази 
комбинация ... как те си влияят помежду си и как са взаимосвързани е малко разбрано в 
Кипър. И това, което се опитваме да направим, първо, чрез включването на служител по 
правата на детето в “Women’s House”, което е интегрирана служба за жертви на насилие 
над жени в рамките на Истанбулската конвенция, прилагането на тази Истанбулска 
конвенция. Това е вид доказателство, основано на практика, което се опитваме да 
развием сега. Мисля чрез това, чрез прилагането на този модел. И така, не беше толкова 
много, мисля, не мисля, че беше толкова далече от тази констатация, че правата на жените 
и правата на децата са неразривно свързани. Но имаше разбиране, поне в рамките на 
работещите по разработването на модела за “Women’s House”, децата и жертвите на 
домашно насилие имат свои права. И ... ние се опитваме да повлияем на системата 
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отвътре. Да. И това е нашето ... така че ние дори не сме се задълбочили и нашата работа 
едва започва, така да се каже.  

Кей Тисдал: Много благодаря за това. Марша, искаш ли да се включиш?  

Марша Скот: Да. Предполагам, че съм ... като цяло звуча доста оптимистично, но по този въпрос, бих 
могла да кажа, че наистина ... все още изкачваме една наистина стръмна планина. И 
мисля, че COVID ни разкри колко много работа трябва да се свърши в тази област, за да 
бъдем откровени, работата по закрила на детето и социалната работа и образованието. 
Тъй като на почти всяка крачка нашите стратегически служители във всички тези области 
реагираха на предизвикателствата около COVID по начини, които направиха жените 
невидими и майките са невидими. Така че решенията се вземат отново и отново и отново, 
което ни показва, че хората изглежда мислят, че животът на децата съществува някак 
отделно от живота на майките им. И че предизвикателството ще бъде да се разгледат 
различните системи, поради което подходът на много агенции е толкова важен. Но мисля, 
че трябва да разберем, че това е дългосрочен проект. Така че, когато аз, например, 
направих своето ... някои от вас ще се въздържат и ще повдигнат вежди, като си мислите: 
„О, боже, тя няма да направи това отново“. Но знаете аз как направих това. Значи жените 
от едната страна, децата от другата, нали? И ако смятаме, че можем да направим 
политика за децата, нали, която ще има ефект, и която не засяга жените нито за добро, 
нито за зло, ние очевидно не сме компетентни. Така че компетентното разработване на 
политики и компетентната практика изисква да разберем, че ако правим нещо на децата, 
правим нещо и на жените; правим нещо на майките, правим нещо на децата. Може да 
бъде добро и за двете страни. Може да бъде лошо и за двете страни. Може да бъде добро 
за едните, а лошо за другите. Но ако не вградите това в начина, по който мислите за това 
как реагирате на COVID, на домашното насилие, на бедността, тогава всъщност ще бъдете 
обречени да продължите да се проваляте. Така че детската бедност е чудесен пример. 
Извинете, ще спра за минутка. Но детската бедност е наистина добър пример за това. 
Имаме 15 години работа по политика за изкореняване на детската бедност в Шотландия. 
Тя постоянно се проваля, защото постоянно не успява да се справи с бедността на жените. 
И ето. Време е да започнем да държим хората отговорни. И когато говорят за деца, ако те 
не са включили в този отговор разбиране за това как се преплитат правата на децата и 
жените, тогава те просто са некомпетентни в работата си. И накрая, само да кажа, че ние, 
подобно на много от... Мисля, че всички държави на тази среща сега са се ангажирали с 
Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC). И това, което казваме тук в Шотландия, 
е, че ако всъщност искате това да има ефект, защото сме по средата на включването на 
това в шотландския закон, тогава трябва да включите CEDAW, конвенцията за 
прекратяване на дискриминацията срещу жените, във вашия закон защото не можете да 
правите едното без другото. 

Кей Тисдал: О, това е хубав разговор сега. С тези толкова многобройни въпроси няма да имаме време 
да поговорим тук, но трябва да продължим разговорите и отвъд тази среща. Ще дам 
предимство на Лаура, след минутка. Те се интересуват от видеото, което сте изпратили на 
съдиите и след това от отговорите на съдиите, ще ви го дам, преди да приключим.  

Лаура Албу: Това беше запис само на гласа, защото беше запис чрез Zoom, но беше с моето лице и 
нейния глас. Така че беше много интересно, защото момичето спомена за изслушването, 
около две минути изслушване, което тя и сестра й имали в съда. След това по време на 
дискусията със съдиите в Брашов те казваха, че средното изслушване на дете е между, не 
знам, 15 до 20 минути, а може би и повече. И тук имаше ясна разлика в подходите. И също 
така имаше голяма дискусия около съдържанието на зададените от съдиите въпроси, 
които очевидно не бяха взети под внимание по делата в Яш, защото момичетата бяха 
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уплашени, тъй като момичетата също бяха преки жертви на насилие и въпреки това съдът 
реши, че трябва да прекарват време с бащата. А сега изготвяме подкаст. За съжаление е на 
румънски език. Момичето, което е записало гласа си, ни помага в момента, добавяйки 
дискусията със съдии в подкаста. Сега тя е нашата най-млада доброволка. И така, това е 
комбинация от това децата да имат коментари относно това, което съдиите са сметнали за 
подходящо за тях и как трябва да се случи истинско изслушване в съда. И това беше ясен 
коментар, но това, което момичето е изживяло не е приемливо. И това беше относно 
видеозаписа. Скоро ще разполагате с подкаста. Второто нещо, към което бих искала да се 
върна... Съжалявам, само по отношение на комбинацията между жени и деца, като в 
Румъния, защото имаме заповед за спешна защита, която е ясен инструмент от 
прилагането на Истанбулската конвенция. Всички момичета, всички деца, които ... така че 
ако е въведена заповедта за спешна защита, за една жена, която е пълнолетно лице, 
децата също са защитени. Те не би трябвало да посещават баща си. Това също е много 
ясен инструмент за възприемане на тази Истанбулска конвенция като много добър 
инструмент за възприемане на децата не само като свидетели, но и като жертви в 
семейство, в което има домашно насилие. Но можем още да говорим по този въпрос.  

Кей Тисдал: Винаги мисля, че това е добър знак за уеб семинарите, ние просто искаме да продължим, 
но мисля, че Кристина, бихте ли искала да вземете думата, така да се каже, и да споделите 
някои от вашите размисли? 

Криситна Маккелви: Да. Благодаря. Добро утро на всички. Благодаря ви много, че ме поканихте във вашия 
уебинар тази сутрин. Седях, водех бележки и изпращах съобщения и всякакви неща, 
просто научих много нови неща, мисля, от Португалия, България, Румъния и Кипър тази 
сутрин. Наистина е добре да узная за работата, която вършите. Винаги можем да се учим 
един от друг, но също така е добре да чуем, че вие поемате работата, която вършим в 
Шотландия, докато и вие учите. Така че, знаете ли, когато жените помагат на жените, 
всички ние печелим. Винаги е добре това да се чува. Имам няколко фактически точки, 
които трябва да посоча по някои от въпросите и след това няколко размишления. Ще съм 
възможно най-бърза.  

  Има няколко основни въпроса, които питат за законопроекта за децата (Шотландия) и те 
са законите сега, и прилагането. Така че имаме график и допълнителен график за 
изпълнение около основните разпоредби на закона, финансов меморандум, 
придружаващ този законопроект самостоятелно. Просто се надяваме, защото всичко беше 
силно засегнато от COVID, да отидем на няколко обществени консултации в началото на 
2021 г. Не остава много време. Тази година се изниза наистина бързо и очевидно се 
стремим да получим много отговори на това, да ги анализираме, да разработим 
разпоредбите и стандартите. И ние винаги се опитваме да правим това в партньорство с 
нашите агенции. И повярвайте ми, Марша знае къде живея, така че никога не се 
измъкваме с нищо без нейното влияние и как влиянията й винаги са фантастични и винаги 
го оценяваме наистина, дори когато тя е брутално честна, но трябва да чуем и това. И аз 
разглеждах всичко това. 

  Другото нещо е, че възнамеряваме да започнем около април 2023 г., което изглежда 
малко далече във времето. Но... Това, което научихме от процеса при разглеждане на 
Закона за домашното насилие, когато се опитваме да го направим правилно, се получава 
по-добро законодателство. И предполагам, че винаги съм била привърженичка на това да 
се справяме добре, вместо да го правим бързо, въпреки че да го правим бързо означава, 
че помагаме на повече хора по-бързо. Ето защо тази съвместна продукция в тази работа с 
вас и други агенции е наистина, наистина полезна в това, защото ние го правим правилно 
и се надяваме да го направим правилно и винаги е процес на разработване.  
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  Още един бърз въпрос за ... някой зададе въпрос за минималната възраст. Премахнахме 
презумпцията, че 12 е възрастта, в която може да се участва в тези неща и да се работи в 
тясно сътрудничество с други организации, които [Шотландският] младежки парламент, 
Детският парламент и редица наистина млади детски организации са свършили брилянтно 
работа. Работата, която нашият главен адвокат беше свършила в качеството си на главен 
адвокат за Шотландия с Everyday Heroes и слушане и за младите хора и разбира се, 
гласовете на Yello! и би трябвало да имаме, тъй като правим това правилно. Така че, когато 
разработваме политиката в целите около това как да говорим с много малки деца по 
начин, който работи за тях, очевидно вършиm малко работа по Барнахаус. Имаме нашите 
собствени проекти и работим и по това. И мястото е тук.  

  И има още един въпрос относно служителите за закрила на детето и как ще бъдат 
обучени. Отново ще се опитаме да поговорим с партньорите за това как можем да 
направим това, да разгледаме как да обучим служители по начин, който да им помогне да 
разберат, с кого говорят, особено да разбират много малки деца, и това ще бъде част от 
обществените консултации. Така че, ако имате идеи за това, моля, наистина трябва да ги 
чуем. Ще ни помогнете с предложения, дори ако те са големи идеи или малки идеи, ние 
трябва да узнаем всички.  

   И нека да стигна до моите бързи бележки за размислите и ще приключа бързо, за да 
можете да получите последната си част от събитието. Мога ли просто да кажа за правата 
на децата в UNCRC? Оттук знаем, че Общият коментар 5 има някои коментари около 
нещата, за които говорихме тази сутрин. Но има няколко по-широки неща, които се 
случват в правителството в момента, и аз съм съпредседател заедно с моя партньор в 
COSLA на борда за еднакво безопасна работа, в който Марша и други са ключови членове. 
Срещаме се, разговаряме, разрешаваме, поправяме, изследваме и правим всичко това, за 
да се опитаме да разработим политика и практика. Но в момента в правителството се 
случват и няколко по-широки неща. В момента съм в управителния съвет на нашата 
шотландска правителствена работна група за правата на човека, която наблюдаваше 
целия път през пандемията. Няколко неща са отложени поради пандемията, но успяхме да 
преместим повечето неща онлайн. Имаше около 30 възможности за консултация. И има 
още.  

  Но има няколко основни точки, които са наистина важни в работата на Работната група по 
правата на човека. Те ще разработят политическа платформа и надяваме се нещо подобно 
на законопроект, който можем да включим в следващата сесия на Парламента, за да 
разгледаме как да подкрепим правата на човека в Шотландия. В това се съдържа работата 
по CEDAR. Това е същността. Ние работим по CRPD и очевидно процесът на UNCRC също 
информира това, но CEDAR е ключова работа там. И при нас е Никол Бъзби, която ни 
помага да развием и разберем всичко това. И ако някой от вас познава Никол знае колко 
отдадена и невероятна е работата й в тази област. Току-що получихме нова академична 
статия от нея, защото има малко напрежение между запазените и прехвърлените въпроси. 
И знаете ли, ние се опитваме да преодолеем част от това и да получим нещо, което работи 
наистина добре. Така че това би трябвало да ви даде малко повод за надежда и да се 
надяваме и в това.  

 Но в рамките на работната група очевидно законопроектът за правата на човека ще трябва 
да има нещо, свързано с правосъдието, коригирането, достъпа и всичко това. И ние 
разглеждаме всичко това, докато вървим заедно.  

 Радвам се да чуq, че според вас нещата в Шотландия се развиват добре. Имаме още много 
работа. Имаме и много по-голям апетит за работа. И със сигурност и аз на моята позиция. 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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Но един друг малък ключов момент, който срещнахме точно този уикенд, беше 
законопроектът за равна защита, при който децата в Шотландия вече имат същата защита 
като възрастните ПО ЗАКОН по отношение на посегателствата. Тази сутрин имаше много 
спорове по радиото за това, но е добре да видим как разбирането на населението се 
развива заедно с нас. Когато обяснявате за, е, сега можете да получите същото и детето 
вече може да получи същата защита като вас. Ако някой се приближи и ви удари шамар, а 
когато го пресъздадете в ситуация с възрастни, те си казват: „О, добре, да, точно така“. 
Нали. И така, все още имаме някои мисли да го променим, но сега всички имаме закон. 
Сега имаме закон.  

 И предполагам, че следващите стъпки, които сме предприели, са нещо, за което Марша и 
аз говорихме от няколко години, за което аз и министърът на жилищното настаняване 
Кевин Стюарт наистина преследвахме г-н Юсаф по този въпрос. И наистина сме му 
благодарни, че ни изслуша и наистина се включи. И със сигурност министър-председателят 
вече се е ангажирал. Така че знам, че законопроектът за домашно насилие гарантира, че 
семействата могат да останат в собствения си дом, а извършителят е този, който трябва да 
напусне и да получи подкрепа някъде другаде. Но това е свързано с този въпрос, който 
Марша повдигна за жените, децата и много случаи, мисля, че около 20 процента но не съм 
напълно сигурна, но мисля, че 20 процента от случаите на бездомност в Шотландия са 
семейства, които бягат от домашно насилие, които, ако е имало ограничителна заповед, са 
могли да останат в собствения си дом, да останат в собствената си лекарска поликлиника, 
да останат в собствените си местни училища, да останат в собствените си семейни кръгове 
и семейната подкрепа. Тогава това присъединяване към бездомността може да бъде 
отстранено за около 20 процента от семействата в Шотландия и това би било чудесна 
възможност да се промени това. Така че Equally Save продължава с работата си, защото 
шотландското правителство продължава с работата си. 

 И знам, че тази сутрин събитието е насочено към правосъдието, и съм наистина 
благодарна за това. Но мислех, че трябва да знаете и вероятно вече вършите някоя от 
другата работа, която вършим, но по-важното е възможностите да коментирате и да 
повлияете и да ни дадете вашите мисли и идеи как да подобрим това, защото това ще 
можем да го направим, ако се съберем. Благодаря. Благодаря, Марша. Благодаря на 
всички. Беше толкова приятно да видя лицата ви.  

Кей Тисдал: Кристина, това беше толкова пълноценно в рамките на няколко минути. Благодарим, че 
споделихте всичко, което правите като министър на възрастните хора и равенствата. И 
мисля, че може ще научавате повече от нас. Благодаря ви. Мисля, че малко променяме 
плана. Ще предам на Марша, която по някакъв начин ще доведе всичко това до края. 
Думата е твоя, Марша. 

Марша Скот: Докъде стигнах? Да, ето. Да. Мисля, че с трите останали минути, които ме познават, ще 
кажат “Не, не, не казвайте нищо повече, Марша”. Така че, мисля, само ще подчертая 
частта от причината, поради която успяхме да направим някои наистина добри неща в 
Шотландия, въпреки че все още има някои планини за изкачване, е, че сме обърнали 
внимание на елементите на неравенството при жените, което води до лоши резултати за 
децата и семействата. И част от това е свързано с гарантиране, че позициите на властта в 
нашата страна, подобно на нашите местни представители в нашето местно управление, 
като нашите парламентаристи, като нашия кабинет, като нашите ръководители в 
дирекциите в различни отдели на нашето правителство, са представители на 
шотландското население. Така че видяхме абсолютно прекрасни промени в политическото 
пространство. В резултат на това жените стават участващи и ангажирани и мощни в нашите 
правителствени структури. И това обединява последната тема за нас, която е, че ако не 
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обърнем внимание на това как елементите на неравенството и потисничеството 
ограничават избора на една държава, тогава тази държава ще бъде обречена да 
продължи да повтаря своите неуспехи по отношение на деца и жени, живеещи в условия 
на домашно насилие. И ако привлечем техните гласове и гласовете на жените в залите на 
властта, тогава няма неща, които да не можем да променим. Благодаря много на всички. 
Очаквам с нетърпение цялата работа, която ще вършим заедно. Въпреки че ЕС ще спре да 
ни плаща за това. Продължавайки напред, нека да помислим усилено как можем да 
защитим завета на този проект и за в бъдеще по света. Благодаря. И само напомням, че 
можете да получите записите на това.  
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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. 

 

 

 

Ако имате нужда от този документ в алтернативен формат, като например голям шрифт или цветен фон, 
моля, свържете се с Grace Kong на Grace.Kong@ed.ac.uk или +44 (0) 131 651 6459 [* Моля, обърнете внимание, 
че тя работи от вкъщи по време на заключване във Великобритания в момента и няма да може да отговаря 

на обажданията ви от нейния офис.] 

www.ed.ac.uk/education/ijcc 

 

http://www.wave-network.org/find-help
http://www.wave-network.org/find-help
http://www.ed.ac.uk/education/ijcc

