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"Начертай линията" е проект, финансиран от Европейската комисия
по програма Дафне III. Програмата Дафне подкрепя проекти от 1997
г. за борба и предотвратяване на насилието срещу жени, деца и
млади хора.

Жените имат различно разбиране за тормоз, в зависимост от  своя
произход, култура или традиции, в зависимост от това как определят
своята роля в обществото и къде определят границите. Поради това е
полезно да се отразяват специфичните нужди и практики в рамките
на собствената културна среда или общността.

В този проект ние искаме да отбележим промяна, чрез овластяване
на жените мигранти, които са избрали Европа за свой нов дом. Тази
цел ще бъде постигната чрез предоставяне на информация и
обучения, така че да поемат същата отговорност като всяка друга
жена в Европа - за запазване на тяхната чест и свобода. Всички жени
трябва да могат да решават самостоятелно кое ПОВЕДЕНИЕ, от
КОГО и КЪДЕ  е приемливо и кое поведение е абсолютно забранено!

Този проект се осъществява от партньорски организации в шест
европейски страни. Целта на проекта е да се подпомогнат жените
мигранти да преодолеят предрасъдъците, основани на пола.
Проектът включва повишаване на чувствителността и
информираността, овластяване и обучения в различни общности на
мигранти.

Проектът предлага възможност да се научат методи за
предотвратяване на сексуално насилие и тормоз. Подкрепяйки
жените мигранти  да станат свои застъпници и да бъдат обучени като
лидери в общността, може да се окаже най-устойчив начин да се
отговори на нуждите на жените мигранти, които живеят в
Европейски контекст.

Сексуалното насилие в публичното пространство

Проучване в страни-членки на Европейски съюз проведено
през 2014 г., показва че 55% от жените в Европа са били
жертви на сексуално насилие. 32% от жертвите заявяват, че
извършителят  e техен началник, колега или
купувач/клиент. 5% са били изнасилени.

Насилието срещу жените:

• е насилие основано на пола
• провокира физически, социални и икономически вреди
• причинява страдания

Сексуалният тормоз се изразява с нежелан:

• похотливо втренчване
• обидни намеци
• физическо поведение със сексуални характер
• сексуални намеци или искане за сексуални услуги

Сексуалният тормоз може да се случи навсякъде:

• на работното място, в училище или в университета
• в обществения транспорт
• в магазините и пазарите
• по време на спортуване
• при използване на обществени услуги
• по телефон и интернет

Сексуалното насилие и тормоз са теми, които са много
чести и се отнасят до жените от всички социални, културни
и религиозни групи и образователни нива.

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА  ПРОЕКТА

(Агенция на Европейския съюз за основните права 2014 г.)


