Проектът "Противодействие на злоупотребите в името на честта в
социален и правен аспект" се изпълнява с финансова подкрепа,
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
Финансовия механизъм на ЕИП.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ НАСИЛИЕ „В ИМЕТО НА ЧЕСТТА “
ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ КОГАТО ДАДЕН ИНДИВИД ПОТЪРСИ ПОМОЩ И
ПОДКРЕПА, ТОЙ БИ ТРЯБВАЛО ВЕЧЕ ДА Е НАЯСНО С РИСКА, КОЙТО
ПРЕДПРИЕМА. ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПОДЦЕНЯВАТ СМЕЛОСТТА
НА ПОСТЪПКАТА, А ТРЯБВА ДА ПОДХОДЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО И ПОДКРЕПЯЩО.
От решаващо значение е изслушването на
опасенията на жертвата или на
потенциалната такава – помнете, че тя
може и да не е в състояние да обясни,защо
смята, че е в риск и да осигури
доказателства за това.
Не търсете контакт със семейството или
лидерите на общността – това може да
повиши риска за жертвата.

Не опитвайте медиация
или постигане на
споразумение със
семейството и/или членове
на общността.
Не правете предположения
и не отсъждайте само въз
основа на Вашите
възприятия за „културно
различие“

За контакти:

Водещ партньор:

www.cscd-bg.org
e-mail: office@cscd-bg.org
gpf.bulgaria@gmail.com

Партньори:

www.womenlawyers.bg

www.kun.no

Уверете жертвата, че приемате рисковете за нейната безопасност много сериозно и предложете
подкрепа. Всички жертви трябва да се третират с висока степен на отговорност и чувствителност
към тяхното състояние.
Уверете жертвата в спазването на конфиденциалност, най-вече от семейството и другите членове
на общността.
Оценете внимателно ситуацията и ясно опишете на жертвата всички възможни мерки за
безопасността й, които сте предприели дори и жертвата да поиска да се върне в дома си.
Преместете жертвата на безопасно място, непознато за семейството и приятелите й.
Уверете се, че всички останали институции са предупредени за случая и са взели съответните
мерки, които могат да Ви гарантират, че тя ще бъде в безопасност след като поемат случая от Вас.
При необходимост от преводач, използвайте професионален такъв. НИКОГА не ползвайте
приятели или членове на семейството (дори и деца) или членове на общността.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Център за развитие на устойчиви общности и партньорите по проекта и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

