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Скорошно изследване изчислява, че
около един милиард деца са преживели
емоционално, физическо или сексуално
насилие през изтеклата година. INSPIRE
е технически пакет за всеки, който е
ангажиран с превенцията на и справянето
с насилието над деца и юноши – от
правителството до обикновения човек и от
гражданското общество до частния сектор.
Той съдържа подбран набор от стратегии,
основани на най-надеждните налични
данни и с най-голям потенциал да намалят
насилието над деца.
Десет агенции с дългогодишен опит
в поощряването на последователни и
базирани на доказателства подходи
за предотвратяване на насилието над
деца работиха заедно, за да създадат
INSPIRE. Тези организации се обединяват
и призовават държавите и общностите да
задълбочат усилията си за предотвратяване
и реагиране срещу насилието над деца като
прилагат стратегиите от пакета.

INSPIRE

Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца | РЕЗЮМЕ

3

Прекратяването на насилието
над деца е приоритет
Насилието над деца и юноши включва физическо, сексуално и
емоционално насилие и малтретиране. Що се отнася до бебетата и
по-малките деца, насилието най-често е под формата на малтретиране
от страна на родителите, полагащите грижа лица или други авторитетни
фигури. Когато децата порастват, насилието между връстници и
насилието от страна на интимния партньор – тормоз, сбивания,
сексуално насилие и нападения, също стават често срещани.
В рамките на детството си, едно на всеки четири деца става жертва на
физическо насилие, а почти едно от пет момичета и едно от 13 момчета
стават жертва на сексуално насилие. Убийството е една от петте
основни причини за смърт сред младежите. Независимо от широкото си
разпространение, насилието над деца често остава скрито, невидимо
или недостатъчно докладвано.

Видове насилие по засегнати възрастови групи

5-10

‹5

11-17

18+

Малтретиране на деца
Тормоз
Насилие сред младежи
Насилие от страна на интимния партньор
Сексуално насилие
Емоционално или психологическо насилие и ставане на свидетел на насилствен акт

Насилието над деца има значителни дълготрайни ефекти, които
застрашават благосъстоянието на децата и могат да повлияят на
живота им като възрастни. Излагането на насилие в ранна възраст
може да увреди развитието на мозъка и да доведе до редица
непосредствени или дълготрайни последици за физическото и
психичното здраве. Непосредствените и дългосрочните последствия
за общественото здраве и икономическите последствия подкопават
ефективността на инвестициите в образованието, здравеопазването
и благосъстоянието на децата. Насилието над деца също така
влошава продуктивността на бъдещите поколения.
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Потенциални последствия от насилието над деца за здравето
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Голяма част от това насилие и огромното му въздействие могат да бъдат предотвратени
чрез програми, които адресират първопричините и рисковите фактори за насилието.
Насилието произтича от взаимодействие между индивидуални, междуличностни, общностни
и обществени фактори и тези четири нива представляват ключовите точки за стратегиите на
INSPIRE. Половите норми са ключов фактор на обществено ниво, който прави децата и юношите
уязвими на насилие; те могат да подсилят ниския статут на момичетата и жените в обществото и
да увеличат вероятността момчетата и мъжете да упражняват насилие.
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INSPIRE:
ВИЗИЯ
Визията на INSPIRE е свят, в който всички правителства, със
силното участие на гражданското общество и общностите,
систематично прилагат и наблюдават изпълнението на интервенции
за предотвратяване и реагиране срещу насилието над деца и
подрастващи и им помагат да достигнат пълния си потенциал.
Тази визия подсилва закрилата, гарантирана от Конвенцията
за правата на детето (КПД), която задължава държавите, страни
по нея, да предприемат всички подходящи законодателни,
административни, социални и образователни мерки за закрила
на детето от всички форми на насилие, докато то е под грижите на
родителите си, на законния си настойник или на всяко друго лице,
на което то е поверено. Тя също така отчита и спешната нужда от
справяне с огромната тежест над общественото здраве и социалните
въпроси, произтичаща от насилието над деца.
INSPIRE има за цел да подпомогне страните и общностите в
постигането на ключовите приоритети на Целите за устойчиво
развитие за 2030 г. – нов набор от цели, които държавите-членки на
ООН ще използват за определяне на своите приоритети в периода
2016-2030 г. Целите, конкретно насочени към насилието над деца,
включват: цел 16.2 „Прекратяване на злоупотребата, експлоатацията,
трафика и всички форми на насилие и изтезание над деца“, цел 5.2
„Премахване на всички форми на насилие спрямо всички жени и
момичета в публичната и частната сфера, в това число трафика на
жени и момичета, сексуалната и другите видове експлоатация“, и
цел 16.1 „Значително намаляване навсякъде на всички форми на
насилие и свързаната с насилие смъртност“.

INSPIRE:
КОМПОНЕНТИ
Пакетът INSPIRE се състои от седем стратегии, които взети, заедно
предоставят цялостна рамка за прекратяване на насилието над
деца. В пълния пакет всяка стратегия е представена със своята
цел, обосновка, потенциално въздействие, специфични подходи за
прилагане на стратегиите и доказателства за тяхната ефективност.
Освен това, INSPIRE съдържа и две хоризонтални дейности, които
заедно допринасят за обвързването и засилването, както и за
оценката на напредъка в изпълнението на седемте стратегии.
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Общ преглед на стратегиите на пакета INSPIRE за предотвратяване и реагиране срещу
насилието на деца от 0 до 18 години
Стратегия

INSPIRE

Подход

Сектори

Изпълнение и
прилагане на
закони

• Закони, забраняващи насилствените
наказания над деца от страна на родители,
учители или други полагащи грижа лица
• Закони, криминализиращи сексуалното
насилие и експлоатацията на деца
• Закони, предотвратяващи злоупотребата с
алкохол
• Закони, ограничаващи достъпа на младежи
до огнестрелни и други оръжия

Правосъдие

Норми и
ценности

• Промяна в придържането към ограничаващи
и вредни полови и социални норми
• Програми за мобилизиране на общността
• Намеса от страна на странични наблюдатели

Здравеопазване,
образование,
соц. политика и
благосъстояние
Много-

Безопасна
среда

• Намаляване на насилието чрез съсредоточаване върху т.нар. „горещи точки“
• Прекратяване на разпространението
на насилие
• Подобряване на архитектурната среда

Вътрешни
работи,
планиране

Подкрепа
за родители
и полагащи
грижа лица

• Предоставяне на подкрепа чрез домашни
посещения
• Предоставяне на подкрепа чрез групови
сесии в рамките на общността
• Предоставяне на подкрепа чрез всеобхватни
програми

Социална
политика и
благосъстояние,
здравеопазване

Увеличаване
на доходите и
икономическо
укрепване

• Директни плащания на парични средства
• Групови спестявания и заеми в комбинация
с обучение за равнопоставеност между
половете
• Микрофинансиране в комбинация с обучение
по въпросите на равнопоставеността между
половете

Финанси,
трудова
политика

Механизми
за реакция
и услуги за
подкрепа

• Консултативни и терапевтични подходи
• Скрининг в комбинация с интервенции
• Програми за работа с непълнолетни
правонарушители в системата на
наказателното правосъдие
• Интервенции за приемна грижа с участието
на социалните служби

Здравеопазване,
правосъдие,
социална
Мониторинг
политика и
и оценка
благосъстояние

Образование
и житейски
умения

• Увеличаване записването на ученици в
Образование
предучилищно, начално и средно образование
• Изграждане на безопасна и благоприятна
училищна среда
• Подобряване знанията на децата относно
сексуалното насилие и начините да се
предпазят от него
• Обучение за придобиване на житейски и
социални умения
• Програми за предотвратяване на насилието от
страна на интимния партньор сред младежи
Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца | РЕЗЮМЕ
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1. Изпълнение и прилагане на закони
Целта на стратегията е да гарантира
изпълнението и прилагането на закони
за предотвратяване на насилническото
поведение, за намаляване на прекомерната
употреба на алкохол и за ограничаване
на достъпа на младежи до огнестрелни и
други оръжия. Закони, които забраняват
насилническото поведение, като сексуално
насилие или насилствени наказания на деца,
дават сигнал, че обществото не счита тези
поведения за приемливи. Такива закони дават
възможност да се вменява отговорност на
извършителите за техните действия. Законите
и политиките могат също така да доведат
до намаляване на излагането на основните
рискови фактори за насилие над деца.

Очаквани резултати:
• Намаляване на физическото насилие над деца

•

•

•
•
•

от страна на родители, полагащи грижа лица и
други авторитени фигури;
Намаляване на сексуалното насилие над деца,
включително насилствен или принудителен
сексуален акт, нежелан опит за извършване
на такъв и нежелано докосване от сексуално
естество;
Намаляване на сексуалната експлоатация на
деца, включително трафик, порнография и
проституция;
Намаляване на прекомерната консумация на
алкохол и алкохолните ексцесии;
Намаляване на смъртните случаи и злополуките
без фатални последствия;
Засилване на позитивните полови и социални
норми.

2. Норми и ценности
Социалните и културните норми могат да
създадат климат, в който насилието се
насърчава или нормализира. Тази стратегия
има за цел да укрепи нормите и ценностите,
които подкрепят ненасилствените,
зачитащи, стимулиращи развитието,
положителни и справедливи по отношение
на половете взаимоотношения за всички
деца и юноши. Постигането често изисква
промяна на дълбоко вкоренени социални и
културни норми и поведение, по-конкретно –
на идеята, че определени форми на
насилие са не само нормални, но понякога
и основателни. Стратегията включва
подходи като: програми за мобилизиране на
общността, намеса от страна на странични
наблюдатели и малки групови програми,
които поставят под въпрос вредните полови
и социални норми при момчетата.
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Очаквани резултати:
• Намаляване на толерирането на насилието над
•
•

•

•

•

•

жени и деца;
Намаляване броя на ранните и принудителните
бракове;
По-благоприятно отношение към
равнопоставеността на половете и
равноправното разпределение на труда между
жените и мъжете;
По-благоприятни нагласи към ненасилствените
дисциплиниращи подходи от страна на
родителите;
По-добро разпознаване на признаците на
насилническо поведение към интимния
партньор и децата;
Увеличаване на намесата от страна на
странични наблюдатели за предотвратяване на
насилието над деца и интимни партньори;
Намаляване на физическото и сексуалното
насилие от страна на родителите или интимния
партньор.
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3. Безопасна среда
Тази стратегия цели да се създадат и
поддържат безопасни улици и други места,
където децата и младежите се събират и
прекарват времето си заедно. Тя се фокусира
върху постигането на промяна в социалната и
физическата среда в общността (а не на лицата
в нея), с цел насърчаване на положителни
модели на поведение и възпиране на вредни
такива. В стратегията са включени подходи,
като: интервенции върху т.нар. „горещи
точки“ на насилие в общността, прекъсване
на въоръжените конфликти чрез спиране на
насилието с цел отмъщение и подобряване на
изградената среда.

Очаквани резултати:
• Намаляване на нараняванията вследствие

на нападение;

• Увеличаване на безопасността при

придвижване в общността.

4. Подкрепа за родители и полагащи
грижа лица
Стратегията има за цел да ограничи суровите
родителски практики и да създаде позитивни
взаимоотношения между родители и деца
като подпомогне родителите и полагащите
грижа лица да осъзнаят значението на
положителната, ненасилствена дисциплина
и на близкото и ефективно общуване.
Подкрепата за родителите и полагащи грижи
лица може да бъде оказвана чрез обучителни
програми, предоставяни чрез домашни
посещения или чрез групово обучение.
При тези подходи, родителите получават
знания за детското развитие и се учат как
да използват положителни родителски
практики, като ненасилствена дисциплина
и ефективно общуване между родители и деца
по чувствителни теми.

Очаквани резултати:
• Намаляване на случаите на доказано

•

•
•

•
•
•

INSPIRE

малтретиране на деца и на насочване към
услуги за закрила на детето;
Намаляване на насилствените, негативни
и сурови родителски практики, особено във
връзка с дисциплината;
Намаляване на случаите на причиняване и
преживяване на тормоз;
Намаляване на случаите на виктимизация
вследствие на физическо, емоционално
или сексуално насилие от партньори или
връстници;
Намаляване на агресията и престъпността в
юношеска възраст;
Увеличаване на положителните
взаимоотношения между родители и деца;
Увеличаване на родителското внимание и
наблюдение върху безопасността на децата и
младежите.

Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца | РЕЗЮМЕ
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5. Увеличаване на доходите
и икономическо укрепване
Тази стратегия цели подобряването на
икономическата сигурност и стабилност на
семействата, намаляване на малтретирането
на деца и на насилието от страна на
интимния партньор. Тя включва подходи
като: предоставяне на директни плащания
на семейства в комбинация с обучение за
родители и/ или при условие, че гарантират
посещаване на учебни занятия от техните
деца; или предоставяне на микрофинансиране
в комбинация с обучение на мъжете и жените
за половите норми, домашното насилие и
сексуалността.

Очаквани резултати:
• Намаляване на физическото насилие над

•
•

•
•

деца от родителите или други полагащи грижа
лица;
Намаляване на насилието от страна на
интимния партньор;
Намаляване на броя на децата, станали
свидетели на насилие над интимен партньор
у дома;
Намаляване на ранните и принудителните
бракове на млади момичета;
Укрепване на социалните норми и нагласи,
които се противопоставят на насилието от
страна на интимния партньор.

6. Механизми за реакция
и услуги за подкрепа
Тази стратегия цели подобряването на
достъпа до качествени услуги за подкрепа в
областта на здравеопазването, социалното
благосъстояние и правосъдието за всички
нуждаещи се от тях деца – включително за
съобщаване на насилие – с цел намаляване на
дългосрочното въздействие на насилието.
Децата, които са преживели насилие, се
нуждаят от достъп до здравни и подкрепящи
услуги, които да им помогнат да преживеят
травмата. Тези услуги могат също така
да помогнат за прекъсването на цикъла
на насилие в живота на децата и да ги
подкрепи да се справят и възстановят подобре. Основните здравни услуги, като
спешната медицинска помощ за наранявания
вследствие на насилие и клиничните грижи за
жертвите на сексуално насилие (включително
постекспозиционната профилактика срещу
ХИВ в случаи на докладвано изнасилване),
са основен приоритет. Когато тези базови
услуги са налице и са ориентирани към децата,
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следва да се развият допълнителни услуги, с
които те да могат да търсят помощ, подкрепа и
грижа, да съобщават за инциденти, свързани
с насилие и да бъдат насочвани към служби
за закрила на детето. Такива услуги могат да
включват консултиране и терапия, скрининг,
комбиниран с интервенции, програми за работа
с непълнолетни правонарушители и приемна
грижа през системата на социални услуги.
Очаквани резултати:
• Намаляване на случаите на повторна проява

на същия вид насилие в краткосрочен план;
• Намаляване на симптомите на травма
(например посттравматично стресово
разстройство, депресия, тревожност);
• Намаляване на полово предаваните
инфекции и негативните последствия за
репродуктивното здраве;
• Намаляване на виктимизацията или
извършването на насилие в краткосрочен
план и на по-късен етап.
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7. Образование и житейски умения
Стратегията има за цел подобряването
на достъпа на децата до по-ефективно
образование, осигуряващо равнопоставеността
на момчетата и момичетата в училище,
усвояване на социално-емоционални умения,
обучение по житейски умения, както и
гарантиране на безопасна и насърчаваща
училищна среда. Успехите в ученето както при
момичетата, така и при момчетата, предоставят
защита от превръщане в жертва или извършител
на насилие. Тази стратегия включва подходи
като: увеличаване на записването на ученици
в предучилищното, началното и средното
образование; изграждане на безопасна и
благоприятна училищна среда; подобряване
знанията на децата относно начините да се
предпазват от сексуално насилие; програми за
намаляване на насилието от страна на интимния
партньор сред младежи; и обучения по житейски
и социални умения. Програмите, които укрепват
усвояването на социално-емоционални умения
у децата подобряват техните възможности

за общуване и поддържане на връзки и им
помагат да се научат да решават емоционални
проблеми, да емпатизират и да се справят
безопасно с конфликти – житейски умения, които
предотвратяват насилието.
Очаквани резултати:
• Увеличаване на посещаемостта на училище
•
•
•

•

•

и успехите от ученето;
Намаляване на агресивното и насилническото
поведение;
Намаляване на тормоза;
Намаляване на излагането на и извършването
на физическо и сексуално насилие от страна
на интимния партньор;
Насърчаване на момичетата и момчетата да
разпознават и да се предпазват от насилие от
страна на интимния партньор;
Намаляване на употребата на наркотици и
прекомерната употреба на алкохол.

Хоризонтална дейност 1: Хоризонтална дейност 2:
Многосекторни действия Мониторинг и оценка
и координация
Успешното прилагане на включените в INSPIRE
основани на доказателства програми за
превенция и услуги зависи от сътрудничеството
между множество сектори и заинтересовани
страни – публичния, частния и гражданския
сектор – на национално и местно ниво. Това
може да са правителствени служби, отговорни
за образованието, здравеопазването,
правосъдието и благосъстоянието и
граждански организации, като професионални
сдружения, религиозни организации,
академични институции, фондации и други
неправителствени организации.

INSPIRE

Системите за мониторинг могат да бъдат използвани за предоставяне на данни за разпространението на насилието над деца и обстоятелствата, свързани с него, за проследяване на изпълнението на
планираните дейности, за оценка на тяхното въздействие, както и да се адресират пропуските. За
тази цел данните за насилието над деца от национални проучвания на населението и от административни системи, поддържани от отделни обекти
или заведения (например болниците, данните на
полицията и социалните служби), са изключително
важни. Оценките предоставят на създателите на
политики и работещите в сферата на здравеопазването критично важна информация за това, дали
програмите и политиките, разработени с цел да
се предотврати или реагира срещу насилието над
деца, оказват предвиденото въздействие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тези стратегии за прекратяване на насилието над деца обхващат секторите
здравеопазване, социална политика и благосъстояние, образование, финанси
и правосъдие. Всяка стратегия се основава на силна или обещаваща
доказателствена база за своя успех в държави с високи доходи, както и на
нарастващи свидетелства от държави с ниски и средни доходи. Стратегиите
са разработени така, че да се подсилват взаимно и работят най-добре в
комбинация. Мониторингът и оценката ще играят ключова роля в прилагането и
подобряването на този технически пакет след извличане на съответните поуки.
В момента се разработват наръчници за прилагане на всяка стратегия, които
да насочват държавите да адаптират и прилагат стратегии в зависимост от
собствения си контекст и структури.
Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие включва смел, амбициозен и
ясен призив за елиминиране на насилието над деца. Това дава уникалната
възможност действията да се катализират и да се изградят сигурни, стабилни
и стимулиращи развитието взаимоотношения и среда за всяко дете. Всички
ние имаме силата и отговорността да действаме. Седемте стратегии и
хоризонталните дейности, които съставляват INSPIRE, са най-добрият начин
да ускорим напредъка в прекратяването на насилието над деца. Нека ги
реализираме.
Истинският индикатор за позицията на дадена нация се изразява в това, доколко
добре се грижи за децата си. Когато децата страдат, отслабва и нашата сила като
общество. Когато работим заедно за прекратяване на насилието в техния живот,
показваме най-доброто от себе си, помагаме на децата да достигнат пълния
си потенциал и насърчаваме бъдеще на мир и достойнство за следващото
поколение.
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