В рамките на 4 месеца са проведени семинари в 10 региона от страната на
тема „Има много начини да се справиш с насилието”
Защо насилието над жените е все още скрит феномен в България?
Защо жени и момичета от ромски общности прикриват насилието в семейството и, ако
си позволят да споделят, то е само в много тесен кръг?
Каква подкрепа предоставят неправителствените организации на
жертвите на насилие? Какви програми се предоставят на извършителите
на насилие с цел преодоляване на агресивно поведение?
Какво е националното законодателство и как гражданските организации и държавните
институции работят заедно за превенция и защита от домашно насилие и насилие,
основано на пола?
Това са част от водещите въпроси, на които търсим отговор по време на проведената серия от
семинари в градовете Бургас, Хасково, Димитровград, Силистра, Варна, Русе, Перник,
Търговище, София, Плевен.
Участниците в семинарите са представители на неправителствени организации,
представители на местната власт, регионални институции, работещи по проблематиката,
здравни медиатори, представители на ромската общност, народни представители от
регионите, а в Русе – инициативата бе подкрепена от българския евродепутат Мария Габриел.
Лектори и модератори на семинарите са юристи, психолози, социални работници, експерти по
етнически въпроси, експерти и специалисти с натрупан дългогодишен опит в защита и
превенция на насилието над жени и момичета.
Участниците в дискусиите са категорични, че фокусът, поставен върху ромската общност е
изключително ценен и навременен. За насилието няма малцинства и мнозинства, няма раса,
цвят, вероизповедание, възраст, социална принадлежност.... Насилието над жените
съществува навсякъде.... И въпреки, че у нас съществуват законодателни норми в защита и
подкрепа, а натрупаната практика сред неправителствените организации от „Алианс за защита
от насилие, основано на пола” е над 15-годишна... домашното насилие е все още тема табу,
стигма, срам за жертвата, и понякога дори повод за гордост у насилника....
Семинарите дават възможност да реализираме информационна кампания, с която да
алармираме и възпитаме чувствителност към темата; да стимулираме дебат с цел осъзнаване
и съпричастност; да предоставим подкрепа – юридическа и психологическа, на жертви на
насилие, основано на пола.
Участието на медиите по време на семинарите е фактор и коректив на обществени нагласи и
тенденции. Благодарение на тях нашата кауза – да допринесем за изкореняване на насилието
над жени и момичета, намира много съмишленици, а позитивните идеи получават трибуна и
могат да станат реалност.
Част от медийното покритие на семинарите, включително и в социалните мрежи, може да бъде
намерено на:

http://perniknews.com/news/read/seminar-ima-mnogo-nachini-da-se-spravish-s-nasilieto-v-pernik
http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=33939&Itemid=2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1246590245357249&id=251479484868335
http://www.ruseinfo.net/news_147608.html
http://www.ruseinfo.net/news_147609.html
http://jordansilistra.blogspot.bg/2016/02/blog-post_47.html
Снимки от семинарите:

