Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие

Проектът има собствен сайт.
Там можете да откриете актуална и подробна
информация за проекта и за дейностите на партньорите.

https://boyscultureofcare.wordpress.com

Проектът, финансиран от
Европейската комисия по програма
Дафне, започна през януари 2017 г.
и ще продължи две години. Целта му
е да създаде и развие подкрепяща
среда за (потенциалните) жертви на
сексуално насилие от мъжки пол.
По-конкретно, проектът ще осигури
подкрепа на (потенциалните)
жертви на сексуално насилие от
мъжки пол като идентифицира и
обучи първите лица за контакт,
към които тези момчета и младежи
биха се обърнали най-напред. Това
ще се постигне чрез програми
за изграждане на капацитет за
професионалисти в определени
институции, като например
Националната телефонна линия
за деца 116 111, центрове за
настаняване от семеен тип,
младежки организации и социални
служби. Освен това, в тези
институции момчетата ще могат
да получат конкретна подкрепа с
цел да подобрят знанията си за
сексуалното насилие, както и да
повишат информираността си по
темата. Ще бъдат организирани
специални кампании и
конференции за повишаване на
информираността в държавите на
всички партньори по проекта.

#BoysCultureOfCare

ПРОЕКТЪТ Е ОРИЕНТИРАН КЪМ ДЕЦАТА И ПРОБЛЕМИТЕ
НА ПОЛОВОТО НЕРАВЕНСТВО И ЩЕ СЕ ЗАНИМАВА СЪС
СТЕРЕОТИПИТЕ ЗА РОЛИТЕ НА ПОЛОВЕТЕ ЧРЕЗ ВСИЧКИ
СВОИ ДЕЙНОСТИ.

Тази публикация е изработена по проект “Култура на грижа”,
финансиран по програма Права, равенство и гражданство,
програма Правосъдие 2014-2020 на Европейски съюз.
Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено
на партньорите по проекта “Култура на грижа”, и не отразява
разбиранията на Европейски съюз.

ПАРТНЬОРИ
В проекта си партнират пет организации:
Dissens, водещият партньор - Институт за проучвания и
обучения, свързани със социалните роли на половете,
базиран в Берлин, Германия; Фондация „Асоциация
Анимус”, която предоставя психологически консултации
и психотерапия на уязвими деца и възрастни в София,
България; Verein für Männer- und Geschlechterthemen
(VMG), център за обучения, изследвания и психологическа
подкрепа за мъже; Istituto degli Innocenti, организация,
занимаваща се с грижи за децата и детски политики от
Флоренция; и AHIGE, която се занимава с проблемите на
мъжете и равенството между половете в Испания.

Връзки към партньорите:

www.dissens.de
www.animusassociation.org
www.genderforschung.at
www.istitutodeglinnocenti.it
www.ahige.org

Подкрепяща среда за момчета,
преживели сексуално насилие

Сексуално
насилие
Приемаме всички актове срещу
сексуалната автономност на
даден човек като сексуално
насилие. Сексуалното насилие
може да приеме различни форми,
Социалните роли и изражения,
Разбираме мъжествеността
например коментари и забележки
свързани с пола, са исторически
като културно-обусловено
със сексуален характер в реална
създадени модели, които
явление с ясни очаквания и
или виртуална комуникация,
се променят през годините.
промени във времето и според
нежелано докосване, насилени
Под „социални изражения,
географското местоположение.
целувки, показване и създаване
свързани с пола”, се разбират
Тя предполага определен набор
на порнография, опипване на
ролите, които обществото счита
от поведения и външни черти,
гениталиите, анално или орално
за подходящи за мъжете и
а хората, идентифицирани като
изнасилване и други. Тези
жените: начин на поведение, на
мъже се очаква да отговарят
действия може да са извършени
обличане, подходящи професии
на изискванията на тези
директно спрямо момчетата/
роля в семейството, както и
поведенчески и физически
младежите, пред тях, или те да
взаимоотношения между жените и стандарти, поне до определено
бъдат принудени да извършат
мъжете. Те се формират в резултат ниво. Това включва например
сексуални действия с трети
на възпитанието, образованието,
притежанието на пенис,
лица. Всичко това е сексуално
културните и религиозни норми
доминиращо поведение, сила
насилие. Сексуалното насилие
на едно общество. В обществото
и увереност, емоционална
вреди на жертвата физически
съществуват определени
сдържаност (с изключение на
и психологически, дотолкова
разбирания (стереотипи)
прояви на гняв), да не се носят
доколкото сексуалността
относно това как е приемливо
поли или рокли, изпитване на
се използва за насилване и
да се държат, изразяват и
привличане към жени, сексуална
действието се извършва против
чувстват представителите на
активност и т.н. Наборът
мъжкия и женския пол. Тези
изисквания за мъжественост може волята на другия. Има различни
причини, поради които хората
характеристики, социални роли
да се различават чувствително
не могат да дадат информирано
и начин на изразяване не е
според класата, желанието,
съгласие за сексуални действия,
задължително да отговарят на
възрастта, социалния произход
например когато не са физически
социалните стереотипи, свързани с и други. Децата научават от
или съзнателно способни
биологичния пол на човека.
ранна възраст какво означава
(например поради недъг или
В следващите параграфи ще
да си „момче“ или „момиче“ от
се фокусираме върху половата
техните семейства и връстници, от влияние на медикаменти или
идентичност на човека и нейната
литература и т.н., и да се държат алкохол). Децата никога не могат
да дадат информирано съгласие
връзка със социалните роли и
според очакваното.
за сексуален акт с възрастни,
изражения и стереотипи.
тъй като те не са способни да
осмислят сексуалността на

пол

Мъжественост

ПОНЯТИЯ

Разкриване
Разкриването не е само
моментът, когато се говори
за сексуалното насилие. Това
е сложен процес, който се
дефинира от различни аспекти,
включително: припомняне,
което позволява осмисляне
и (пре)оценка на миналите
инциденти; възприемане, което
се дефинира като класифициране
и разбиране на минали (или
настоящи) инциденти като
сексуално насилие и произтича от
знание за сексуалното насилие;
разкриване пред други хора
по вербален или невербален
начин от жертвата (например
лягане в леглото с дрехи) или от
трети страни; (професионална)
помощ, която може да помогне на
жертвата да спре насилието, да
получи емоционална подкрепа и
помощ за справяне с ежедневни
проблеми; признаване: за много
жертви е важно сексуалното
насилие, което са преживели, да
бъде разпознато като такова в
широката общественост, например
от институцията, където се е
случило насилието, от държавата
под формата на присъда, от
семействата и т.н.

9За сексуалното
ФАКТАнасилие над

Култура
на грижа
Социалната среда на жертвите
е от съществено значение за
процеса на разкриване. Хора,
които са наясно с проблема
и оказват подкрепа имат
съществена роля за справянето
на жертвите с последиците
от сексуалното насилие.
Когато жертвите не са сигурни
дали трябва да говорят за
преживяното от тях или как
да го категоризират, те често
изпращат сигнали, които трябва
да бъдат приети и разбрани.
Тази способност за разбиране
е основата за всяка форма на
помощ и подпомагащи действия.
Съществуването на спокойни
места за разговор е необходима
предпоставка за разкриване
на преживяното от жертвите
на сексуално насилие. Все пак,
жертвите не трябва да бъдат
принуждавани да говорят!
Съществуват много причини за
отказ от споделяне. Тъй като
сексуалното насилие се случва
предимно между хора в близки
отношения, доверяването може
да е много трудно за жертвите.
Най-важното е околните да са
достъпни и открити, да слушат,
и да създават у жертвите
усещането, че не са сами.
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момчета и млади мъже
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Сексуалното насилие е нежелано докосване
със сексуални намерения, тормоз в реални
или виртуални отношения, сексуално
малтретиране – много момичета и момчета
преживяват такива или други форми на
сексуално насилие. Младежи и млади мъже
също стават жертви.
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Най-често момчето познава и се доверява
на извършителя. С това доверие се
злоупотребява и предава от насилника.
Ето защо за много момчета и младежи е
толкова трудно да се доверяват отново в
бъдеще и стават несигурни в отношенията
си с другите.

Някои момчета и младежи имат сексуална
реакция. Това не означава, че те са искали
сексуалното насилие или са се забавлявали!

Засегнатите момчета и
младежи реагират много
мни,
различно (могат да са шу
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Всички жертви на сексуално насилие
имат право на помощ и подкрепа!

1 от 10 момчета е преживяло сексуално
насилие в детството или ранните си
години. Повечето извършители са
възрастни мъже. Но сексуалното насилие
може да бъде извършено от жени,
момичета или други момчета.
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Жертвите и тези, засегнати от
сексуално насилие, никога не
са виновни! Извършителите
може да се опитат да убедят
или манипулират жертвите си да
повярват във вината си.

Сексуалността на момчето или младия
мъж не се определя от сексуалното
насилие! Независимо от сексуалните
предпочитания – гей, бисексуален или
хетеросексуален – всеки решава сам за
себе си кого иска да обича и как иска да
изживее сексуалността си.
Приемането на сексуалното насилие
изисква време и търпение – и няма
определено време, в което да се случи
приемането. Някои жертви търсят
подкрепа, други не. Сексуалното насилие
за много води до дълго прекъсване, но
повечето жертви успяват в последствие да
живеят щастлив живот въпреки травмата.

