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Глава 1
Вики

Aлекс

“ЖИВЕЙ ЗА МИГА“ И „СКЕЙТБОРД“ СА ДВЕ
ОТ ЛЮБИМИТЕ МУ ДУМИ И КОНЦЕПЦИИ В
ЖИВОТА. ИНТЕРЕСУВА СЕ ОТ РИБИ, КОТКИ И
ПРАСЕТА – В ТОЗИ РЕД.

ЕДНА ОТ МАЛКОТО, КОИТО ХАРЕСВА ФИНАЛА
НА „ИГРА НА ТРОНОВЕ“. СМЯТА, ЧЕ ИСТИНСКИЯТ
ЖИВОТ НЕ Е В INSTAGRAM. ИДЕАЛНАТА КЪЩА ЗА
НЕЯ БИ БИЛА ГЪБА В ГОРАТА.
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Представяне на
наръчника и проекта

Аз

Буу и
Уу

УМИРАМ ЗА ФЛИПЧАРТ И МАРКЕРИ. НИКОГА
НЕ ЗАПОЧВАМ ДЕНЯ БЕЗ ХУБАВА ИГРА ЗА
РАЗДВИЖВАНЕ. НИКОГА НЕ СИ ЛЯГАМ БЕЗ
ОЦЕНКА НА ДЕНЯ.

МАНИАЦИ НА ТЕМА КОНТРОЛ. МНОГО
РЕВНИВИ. ОБСЕБЕНИ ОТ ИДЕЯТА ЗА
ЗАПАЗВАНЕ НА „ТРАДИЦИЯТА“ – АКО СЕ
НАЛАГА, ДОРИ С НАСИЛИЕ.
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Х

ей ти!
Много се радваме, че четеш тези думи и се надяваме, че ще се
присъединиш към нашето пътешествие към образоване на младите
хора по въпросите за пола и срещу насилието, основано на пола.
Този наръчник е резултат от двугодишна работа по проекта „Ново поколение“,
изпълняван от местни неправителствени организации от Испания, Полша и
България. В рамките на тази инициатива работихме с над 1600 млади хора,
учители и младежки работници, като ги включихме в училищни дейности, летни
лагери, кампании за изостряне на чувствителността и обучения. За всички ни това
беше окриляващ, макар и понякога труден, процес на учене и израстване. Поради
това и изпитахме нуждата да го опишем и да го споделим със света.
В този наръчник ще разбереш повече за успешните подходи, които ние използвахме,
за да разнищим темата с насилието, основано на пола, някои конкретни упражнения,
които създадохме, някои съвети и препоръки, както и много идеи как да мотивираме
и овластяваме млади хора да предприемат действия по темата. Надяваме се, че този
наръчник ще ти е полезен да започнеш работа с млади хора по темата за насилието,
основано на пола или че поне ще те обогати с нови идеи.
Йоко Оно и Джон Ленън са казали: „Мечта, която мечтаеш сам, е само мечта.
Мечта, която мечтаете заедно, е реалност“. Ние започнахме пътешествието,
наречено „Ново поколение“, с мечтата да направим света по-справедлив,
по-включващ и свободен от насилие. Колкото повече хора се включат в
пътешествието ни, толкова по-вероятно е да направим тази мечта реалност.

Защо имаме нужда от образование срещу насилието,
основано на пола?
Някои хора са напълно убедени, че имаме нужда от образование срещу насилието,
основано на пола, докато други са по-малко сигурни или директно се противопоставят
на тази идея. Има държави, които са постигнали видим прогрес към полово
равенство, но има и такива, в които правата на жените, на ЛГБТИ общността и на
хората, които не се вписват в бинарните полови норми, се нарушават, а тези групи са
лишени от сигурност и са подложени на изключване. Ние вярваме, че образование
за пола и срещу насилието, основано на пола, е абсолютно необходимо, защото
независимо къде по света се намираш, има редици проблеми, които трябва да бъдат
решени. Ето ги резюмирани накратко в нашите „10 причини“:
1. Една от три жени страда от насилие, основано на пола
Според ООН, 35% от жените1 по света са преживели физическо или сексуално
насилие от свой партньор или друг човек в някаква част от живота си (без да
1
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-andfigures
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се включва сексуалният тормоз). Насилието, основано на пола, е по-сериозен
проблем, отколкото обикновено си го представяме и може да се случи както на
нас, така и на хора, близки до нас.
2. Половото равенство все още е далеч от постигнато
Данни на Световната банка показват, че има 150 държави в света, в които поне един
закон третира жените и мъжете по различен начин (напр. различни правила за
даване на гражданство или различна тежест при даване на показания в съда)2. В
допълнение, жените са непропорционално представени, особено в структури, в които
се взимат решения: само 23% от депутатите в парламентите по света са жени, като
само в две държави жените са повече от мъжете (Руанда и Боливия). Според анализ
на Националния женски център по право от 2018 година, в САЩ чернокожите жени
получават 61 цента за всеки 1 долар, който получават техните бели колеги мъже.3

“

БЕШЕ ИДЕАЛНО. ТОВА БЕШЕ ПРОСТРАНСТВО, В
КОЕТО ВСЕКИ ОТ НАС МОЖЕШЕ ДА УЧАСТВА И
ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ТОЗИ ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС, ДА
ДОПРИНАСЯ С ТОВА, КОЕТО ЗНАЕ И ТАКА ДА УЧИ
ОСТАНАЛИТЕ. В ДОПЪЛНЕНИЕ, ТОВА, КОЕТО МИ
ХАРЕСА НАЙ-МНОГО, Е РАЗЛИЧНАТА ДИНАМИКА
ХХХХХХХНА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ.

3. Равенството на половете може да стане реалност чрез овластяване
на жените
Овластяването на жените е процес по повишаване на капацитета на момичета
и жени да бъдат равнопоставени партньори в различни сфери на живота като
политика, икономика и образование. Включва и възможност за участие в
процесите на взимане на решения.
Тъй като обществата ни са доминирани от мъже, това поставя жените в
непривилегирована ситуация. Причините, поради които жените участват по-слабо
в процесите на взимане на решения, включват историческото им изключване
от тези процеси, дълбоко вкоренени неравенства, разпределението на платен и
неплатен труд, норми и стереотипи, свързани с пола, сексизъм и насилие.
4. Микроагресиите са широкоразпространени в обществата ни
Начинът, по който използваме езика, социалните роли, на които сме научени,
начинът, по който представяме мъжете и жените в популярната култура…
Всичко това оказва влияние върху това как хората гледат на света. Учим се
как да бъдем момчета или момичета, без да си даваме сметка за това. Един
2
https://womendeliver.org/2017/statistics-gender-inequality-will-keep-night/
3
https://www.cnbc.com/2019/08/22/heres-how-the-gender-wage-gap-affects-thisminority-group.html
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от начините да постигнем равенство е да разбираме негативното влияние на
микроагресиите – малки, но ежедневни актове на агресия, които може да са
умишлени или неумишлени и които в много случаи са резултат от сексистки
разбирания за света.
5. Много хора смятат, че това не е техен проблем
Съзнателно или несъзнателно консумираме сексистко съдържание, предлагано
ни по телевизията, в интернет, в музиката, в рекламите и в образованието, като
често го възпроизвеждаме (например с уж безобидни сексистки шеги). Може да
ни е трудно да го признаем, но всички ние сме част от проблема – затова и всички
трябва да сме част от решението.
6. Полово бинарната система може да бъде ограничаваща
Полово бинарната система ни казва, че има строго определени правила за това да
бъдеш мъж или жена. „Момчетата не плачат“ и „Момичетата трябва да са нежни
и красиви“. Всяко отклонение от тази правила бива наказвано, което наранява
както жените, така и мъжете, а и не оставя никакво пространство за транс, полово
гъвкави, полово неограничени и други групи от хора. Оставяйки ги невидими,
ние изключваме тези групи и даваме сигнал, че тяхното съществуване не е
легитимно.
7. Много симптоми на токсичните връзки се възприемат за нормални
Липсва ни чувствителност за това какви са симптомите на една токсична връзка,
как да реагираме, когато видим предупредителни знаци и как да подкрепяме
близките си, които трябва да напуснат насилствена връзка. И по-лошото: много
от тези симптоми и знаци често се смятат за „нормални“, поради което и се
нуждаем от повече образование и чувствителност по темата. Това особено касае
младите хора, които имат ограничен опит с връзките.
8. Все още обвиняваме жертвите на насилие, основано на пола
Обвиняването на жертвите отчуждава преживелите насилие и допълнително
ги затруднява в набирането на смелост да докладват насилието, на което са
подложени. Ако жена, преживяла насилие, има очакването обществото да търси
вината в нея, тя няма да се чувства комфортно да потърси помощ. Това е и една
от причините, поради които насилието, основано на пола, в много случаи не се
докладва.
9. Половите норми могат буквално да доведат до смърт
Доклад на ООН показва, че общо 87 000 жени са умишлено убити през 2017

10

ПЪТЕШЕСТВИЕ

година. Повече от половината от тях (58%) са убити от интимните си партньори
или други членове на семейството, т.е. 137 жени по света биват убивани от
членове на най-близкото си обкръжение всеки ден. Наричаме това явление
фемицид – това е най-крайната форма на насилието, основано на пола.
10. Образованието е първата стъпка към постигането на полово
равенство и изкореняването на насилието, основано на пола
Няма промяна без действие, а няма действие без мотивация за такова. Един от
начините да мотивираме повече млади хора да действат, е да изградим разбиране
на проблема, да го свържем с тяхното ежедневие и техните преживявания и
заедно да изпитаме нужда за промяна. Това може да се случи чрез образование и
особено чрез неформално образование.

“

ХАРЕСАХАТ МИ РАБОТИЛНИЦИТЕ:
СИТУАЦИИТЕ НА УЧЕНЕ СЪС
СЪУЧЕНИЦИТЕ МИ, КОИТО СА ТОЛКОВА
ВАЖНИ ЗА ЛИЧНОТО НИ РАЗВИТИЕ.

Как да използваме този наръчник?

Този наръчник е основно предназначен за хора, които работят с младежи:
младежки работници, учители, членове на местни и национални
неправителствени организации, младежки лидери, обучителни на връстници
и др. Той описва различни образователни подходи и дейности, които могат
да се използват в различни условия (напр. за подготовка на 1-часова сесия
или на 5-дневен летен лагер) и в различна среда (напр. в училище или като
извънучилищна дейност). Фокусът е върху работата с млади хора по темите пол и
насилие, основано на пола: чрез образование към действие.
Втора глава на наръчника прави преглед на терминологията и теоретичната
рамка, която намираме за необходима за нашата работа. Тя включва и описание
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на различни подходи, които използвахме в проекта „Ново поколение“. Целта
на тази глава е да изгради базисно разбиране на темата за пола и насилието,
основано на пола, което по-късно да бъде предадено и на младите хора чрез
различни дейности.
Всички останали глави (3-6) описват процеса по подготовката и изпълнението на
различни видове дейности. В глава 3 разглеждаме организирането на обучение
за обучители и подготовка на екип от професионалисти, които да работят по
проблематиката с млади хора. В глави 4, 5 и 6 описваме дейности, които се
изпълняват с млади хора: училищни работилници, летни лагери и кампании за
изостряне на чувствителност. Всяка глава съдържа информация за предимствата
на съответната дейност, процесът, който ние сме следвали, някои практически
съвети и примери за конкретни упражнения и дейности.
Препоръчваме описаните тук дейности да бъдат винаги адаптирани спрямо
контекста и нуждите както на професионалистите, ползващи наръчника, така
и на младите хора, с които те работят. Да се използват различни дейности,
които взимат предвид различните стилове на учене на младите хора, е винаги
препоръчително и носи добавена стойност.
Желаем успех и наслада от процеса!

За проекта “Ново поколение“
„Ново поколение“ (New Genderation) е двугодишен проект, координиран от
Cazalla Intercultural (Испания) заедно с партньори от Полша (Szansa) и България
(ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА), съфинансиран от програма „Права, равенство и
гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът е насочен към работа
по превенция и противопоставяне на насилието, основано на пола, сред млади
хора чрез включването им в процеси на учене и действие.
Специфичните цели на проекта са:
- Да предложи нови методологии и възможности за обучение на
професионалисти, работещи с млади хора във формалното и неформалното
образование по въпросите на пола и насилието, основано на пола;
- Да въвлече поне 900 младежи в процеси на учене, които изграждат
разбиране по въпросите на пола и насилието, основано на пола, критично мислене
относно пола и обща чувствителност за тематиката;
- Да проведе кампании срещу насилието, основано на пола, сред млади
хора в училище и в техните местни общности;
12
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- Да разпространи добри практики за превенция и противопоставяне на
насилието, основано на пола, сред млади хора, разработени в рамките на проекта.
В рамките на проекта се случиха редица местни, национални и международни
дейности, сред които летни лагери, работилници в училище и кампании за
изостряне на чувствителността с млади хора, обучения на национално ниво за
учители и младежи работници, международен семинар и финална конференция за
разпространение на резултатите.
В рамките на проекта беше разработено образователно приложение за мобилен
телефон с името NewGenderation; бяха заснети и разпространени 15 видеа от
поредицата „тийнейджъри реагират“; беше създаден и проведен отворен онлайн
курс, посветен на работата с млади хора по въпроса за насилието, основано на пола
(www.youth-mooc.eu).
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Глава 2
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Основни концепции и
терминология
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Р

азбирането на концепциите, свързани с пола и насилието, основано
на пола, често е трудно, защото много от важните термини се срещат
в различни научни полета като психология, социология и право,
като имат различни значения и употреби. Наред с това, все още
липсва пълен консенсус за някои понятия, поради което някои термини не
са международно признати и/или не се превеждат лесно на различни езици.
Въпреки това, базисно разбиране е абсолютно необходимо за образователни цели.
Тази глава не е замислена като речник, а като въведение в различните аспекти на
пола и насилието, основано на пола.

Пол
Много е трудно да се даде безспорна дефиниция на понятието (социален) пол.41В
повечето случаи то се дефинира заедно с друго понятие – това за биологичния
пол. Докато социалният пол се разбира като нещо, което е социално конструирано,
биологичният пол е свързан с биологични характеристики, чрез които човек може
да бъде определен като мъж, жена или интерсекс човек. Но всъщност не е толкова
просто, колкото изглежда.
Полът е социален, психологически и културен конструкт. Разбирането
за това какво е мъжко и какво е женско варира в различните общества и култури.
Обществата създават норми, свързани с пола, които са обвързани с определени
очаквания, напр. за начина, по който трябва да се държим, за дрехите, които
трябва да носим, работата, която трябва да работим и други подобни. Тези норми
са обикновено много бинарни – те класифицират хората или като мъже (момчета),
или като жени (момичета). Ако не спадаме категорично към някоя от тези две
категории, може да сме подложени на изключване, дискриминация или насилие.
Обикновено приемаме и биологичния, и социалния пол за даденост като мъжки
или женски: човек е мъж или жена според своите биологични характеристики.
Но това не винаги е така. В действителност, човек може да е категоризиран като
мъж при раждането си (и това да е посочено в официалните му документи) и
да възприема себе си като мъж, жена, като човек от друг пол или човек без пол.
Полът е свързан с идентичността – как чувстваме себе си (като мъж, жена, нито
едното или двете едновременно). Как идентифицираме себе си спрямо пола
представлява нашата полова идентичност.
Ние изразяваме пола си всеки ден: чрез начина, по който се движим, обличаме,
взаимодействаме с другите. Това е нашето полово изразяване. Това изразяване
4
На английски език биологичният и социалният пол са ясно разграничени чрез
наличието на два отделни и наложени в употреба термина: sex за биологичен пол и gender
за социален пол. Доколкото насилието, основано на пола, е много по-силно свързано с
идеята за социален пол (gender), именно той се означава навсякъде в тази публикация с
думата пол. Когато се има предвид биологичният аспект на пола (в смисъл на sex), това се
посочва изрично чрез израза биологичен пол (бел. пр.)
16
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може да се променя спрямо ситуацията или хората, които са около нас. Някои хора
се чувстват комфортно да се изразяват по начин, който е общоприето да се смята
за „мъжки“ или „женски“, докато за други е напълно в реда на нещата да ползват
широка гама от изразни средства, които от останалите не могат да се разберат като
чисто „женски“ или изцяло „мъжки“. Полът е дълбоко вплетен в нас и разбираме това
в различни части от живота си: понякога в ранна възраст, понякога доста по-късно.
Полът е също и аналитична категория – чрез него мислим как се конструират
идентичности. Анализирайки критично пола, се стремим да избягваме биологичния
детерминизъм, който предписва специфични поведения, дейности и изразяване
на базата на биологичния пол (напр. в „природата“ на жените е да се грижат за
децата заради тяхната репродуктивна система). Полът е категория и от социалната
и политическата ни реалност, която е свързано с (неравномерното) разпределение
на власт в обществото. Ето няколко примера, които ясно илюстрират това: в някои
държави двама родители могат да използват отпуск за отглеждане на дете; поголямата част от домакинската работа се върши от жените в много култури; в
някои държави ЛГБТИ хората (лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс хора)
са наказвани със смъртни присъди заради това, което са, докато други държави
позволяват еднополовите бракове; в по-голямата част от държавите по света на
жените се плаща по-малко от мъжете за една и съща работа.

Полови роли и норми
Тъй като полът е социално конструиран, обществата създават норми, които
генерират определени искания и очаквания към хората на базата на техния пол.
Тези норми обикновено се основават на бинарен и хетеронормативен ред, т.е.
съществува презумпция, че всички хора са хетеросексуални мъже (момчета) или
жени (момичета), които съответно имат чисто „мъжки“ или чисто „женски“ начин
на себеизразяване. Примери за такива норми са: жени на определена възраст не
може да са необвързани; мъжете трябва да изкарват парите в семейството; мъжете
трябва да имат сексуални партньори преди брака (да бъдат сексуално „опитни“),
докато жените трябва да бъдат „непорочни“; жените трябва да се грижат за външния
си вид и да изглеждат „добре“, докато мъжете могат да изглеждат по-„сурово“.
Тези норми обхващат всички аспекти от живота ни – образование, работа, личен
живот. Научаваме ги в процеса на социализация: първо в семействата си, след това в
училище, от връстниците си, от медиите, от религията, от институциите и от другите
членове на обществото. Такива норми обаче могат да бъдат силно ограничаващи
за много хора. Тези, които не следват нормите и очакванията, свързани с пола им,
могат да бъдат притискани да го направят или да бъдат наказани. Половите роли са
тясно свързани с половите стереотипи – опростени и силно обобщаващи вярвания
за това какво означава да си мъж или жена в даден контекст. Тези стереотипи не са
рационални и много често водят до дискриминация.

17

ПЪТЕШЕСТВИЕ

Сексуална ориентация
Както вече споменахме, полът е свързан с идентичността – концепция за себе си
като мъж, жена, и двете, нещо друго или изобщо без полова идентификация.
Сексуалната ориентация се отнася към моделите на емоционално, романтично
и сексуално привличане към хора – към това с кого излизаме на срещи, с кого
се целуваме, в кого се влюбваме, с кого правим и с кого не правим секс. Тя може
да се мисли като спектър от хетеросексуална (хора, които изпитват привличане
към хора от различен от техния пол) до хомосексуална (хора, които изпитват
привличане към хора от същия пол). В рамките на този спектър и отвъд него
съществуват много вариации: например асексуалност, което означава, че човек
изобщо не изпитва сексуално влечение към други хора.
Човек може да се идентифицира с дадена сексуална ориентация, но това е
независимо от неговата полова идентичност. Същевременно е важно да се знае, че
сексуалната ориентация не е въпрос на избор или предпочитание и не може да се
променя волево.

Равенство на половете
Равенството на половете ще бъде постигнато, когато хора от всички полове се радват
на равни права, отговорности и възможности и когато техните различни поведения,
цели, интереси и нужди са еднакво ценени. Тази концепция обикновено се използва
във връзка с равенството между жените и мъже. Това включва например: равно
заплащане за еднаква работа, равно участие в процесите по взимане на решения,
равен достъп до стоки и услуги и свобода от дискриминация. Равенство на половете
не означава, че всичко трябва да бъде еднакво за всички, нито че хората от
различни полове трябва да бъдат еднакви. То взима предвид различните нужди
на различните хора и цели достигане на еднакъв достъп до права, което е пряко
свързано и с осигуряването на еднакви възможности.
Равенството на половете е човешко право. Постигането му е една от Целите за
устойчиво развитие на ООН (Цел 5), която е насочена към премахване на всички
форми на дискриминация на момичетата и жените, изкореняване на практики,
които вредят на някого заради техния пол (насилствени бракове или женско
обрязване), осигуряване на пълното участие на жените в политическия, социалния
и икономическия живот, както и премахване на всички видове насилие, основано
на пола, в публичната и в частната сфера.
Равенството на половете обикновено се измерва чрез събирането и анализирането
на данни, свързани с участието на жените и мъжете в различни сфери като
образование, заетост или политика. Статистическата служба на Европейски съюз
18
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ЕВРОСТАТ периодично публикува данни по тези въпроси на https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/ index.php/Gender_statistics. Европейският институт
за равенство на половете (също структура на Европейския съюз) всяка година
публикува Индекс на равенството на половете, който измерва прогреса към
равенство в ЕС: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019. Индексът за
равенство на половете на ООН (http://hdr.undp.org/en/content/ gender-inequalityindex) се основава на предпоставката, че „твърде често жените и момичетата са
дискриминирани в сферата на здравеопазването, образованието и пазара на труда
с отрицателни последствия за тяхната свобода“.
Равенството на половете е свързано с друга концепция – интегриран подход
(джендър мейнстрийминг), който е дефиниран от Европейския институт за
равенство на половете като „(ре)организация, подобряване, развитие и оценка на
политики по начин, който инкорпорира перспектива на равенство на половете във
всички политики на всички нива от заинтересованите страни, които обикновено
участват в процеса на взимане на решения“. Така например равенството на
половете трябва да се взима предвид при организирането на младежки проекти и
дейности, които трябва да осигуряват равен достъп за хора с различен пол, както и
да цени еднакво техните нужди, интереси и компетенции.
Половото равенство е необходимо не само за да създадем един по-справедлив
свят, но и за да сложим край на насилието, основано на пола.

Сексизъм
Сексизмът представлява предразсъдък или акт на дискриминация срещу някого
заради техния биологичен или социален пол; той се основава на идеята, че една
група (обикновено групата на мъжете) е по-висша от друга (обикновено групата
на жените). Сексизмът може да има различни форми – от обидни шеги за жените
(напр. блондинките са представяни като глупави) до крайни проявления, които
могат да доведат до изнасилване или други видове насилие. Те са основани на
вярването, че някой трябва да се държи по определен начин, за да изпълни
предписаните от пола си роли (напр. жените трябва да се подчиняват на мъжете).
Сексизмът се среща в много аспекти от нашия живот и обикновено се корени
в полови стереотипи, норми и роли. Можем да го видим например в училище,
където момичета биват окуражавани да наблягат на хуманитарните предмети, а
момчетата – на точните науки и технологиите; или на работното място, където от
мъжете се очаква да бъдат лидери, а от жените – да изпълняват административна
работа. Сексизмът препотвърждава съществуващи полови роли, които могат
да са много болезнени за хора, които не се вписват в тях. Сексизмът не засяга
само жените – той може да е вреден и за мъжете, особено когато начинът, по
който изразяват мъжествеността си, не е общоприет, когато са възприемани
за „женствени“ или когато изпълняват работа, която според половите роли
и стереотипи обикновено се върши от жени (напр. мъж, който върши своя
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справедлив дял от домакинската работа, бива наричан „мъж под чехъл“).
Когато сексизмът се основава на вярването, че (всички) хора са хетеросексуални и че
хетеросексуалността е единствената „правилна“ и следователно по-висша сексуална
ориентация, говорим за хетеросексизъм. Също като сексизма, хетеросексистките
предразсъдъци могат да бъдат срещнати навсякъде: в много училища темите,
свързани с нехетеросексуалността, са считани за „чувствителни“ и се избягват;
еднополови двойки в училище може да получат строго наказание за целувка на
публично място, докато хетеросексуалното изразяване на близост между двама
души се толерира. Възможно е в болнично заведение човек от еднополова двойка
да не може да посети хоспитализирания си партньор, докато това може да направи
партньор от хетеросексуална двойка. И сексизмът, и хетеросексизмът в крайна
сметка често водят до дискриминация, изключване и насилие.

Микроагресии

			
Микроагресиите са форма на насилие,
която обикновено не се забелязва
или се игнорира. Това са действия,
думи, изрази, понякога умишлени,
понякога не, които са нормализирани,
често срещани и по своята същност
унизителни – те карат хора от
определени групи да се чувства помаловажни, по-безсилни, като втора
класа граждани. Често си мислим,
че нещата, които казваме, са просто
безобидни шеги и това наистина може
да е така, ако са единични случай,
но ако някой е подложен на такива
коментари ежедневно, те се превръщат в сериозна заплаха за тяхното душевно и
физическо здраве.
Ето няколко вида микроагресии, свързани с пола:
1. Обективизиране. Това е случаят, в който жените са сведени до физическия
си вид и/или сексуалност. Примери: вглеждане в гърдите на жените, докато
говорим с тях, подсвиркване след жена, закачане на плакати на разголени жени
в офиса, коментари за тялото на дадена жена, разказване на сексистки вицове за
жени.
2. Втора класа граждани. Внушаване, че жените не заслужават същите
възможности или привилегии като тези, до които имат достъп мъжете.
Примери: когато на жените се дават по-малко важни задачи на работното
място или когато мъжете се обслужват с приоритет.
3. Презумпция за низшестоящо положение. Възприемането на жените
като интелектуално или физически низшестоящи. Примери: вярването, че
жените се справят по-зле с математиката и логическото мислене, което може да
20

ПЪТЕШЕСТВИЕ

повлияе при избора им на образование и кариера.
4. Използване на сексистки език. Езикът има силата да оформя света,
а патриархалната природа на обществата ни е отразена в структурата и
използването на езика. Примери: използването на унизителни и сексистки
изрази като „по-слабия пол“ по отношение на жените, универсалното
използване на мъжки род, когато говорим за „човек“, независимо от пола.
Микроагесиите често се използват и срещу ЛГБТИ хората, които търпят подигравки
в ежедневни разговори (хомофобски шеги, унизителни изрази). Микроагресиите
са форма на насилие и хората, срещу които са насочени, могат да страдат от същите
последствия като хора, които преживяват други форми на насилие, основано на пола.

Насилие, основано на пола
Насилието, основано на пола, се отнася до всяко действие (или бездействие), което
нанася вреда на човек или група от хора заради техния биологичен или социален пол,
сексуална ориентация или полова идентичност. Тези действия са дълбоко вкоренени
в половите норми, системното неравенство и нерационалното разпределение на
власт. Насилието, основано на пола, може да вземе най-различни форми:

Вид насилие, основано
на пола
Физическо насилие

Психологическо насилие
Сексуално насилие

Вербално насилие

Социално-икономическо
насилие

Примери
Ритане, удряне, изгаряне, хапане, блъскане,
скубане, убийство.
Заплашване, изнудване, емоционално оттегляне,
укриване на информация, заблуждаване.
Изнасилване, склоняване към небезопасен секс,
премахване на предпазни средства по време
на секс, насилствено стерилизиране, сексуален
тормоз, насилствена бременност, насилствен
аборт, принуждаване на някого да гледа
порнографско съдържание, принуждаване на
някого да наблюдава сексуален акт.
Унижение (насаме или пред други), подигравки,
използване на обидни думи, повишаване на
тон, заплахи за други форми на насилие спрямо
жертвата или нейни близки, реч на омразата,
неподходящи шеги или разпространение на
слухове за някого.
Изземване на доходите на жертвата, забраняване
на жертвата да работи, финансов контрол,
лишаване от образование, създаване на
финансова зависимост, насилствен брак.
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Вид насилие, основано
на пола
Вредни традиционни
практики

Примери
Женско обрязване (генитално обезобразяване),
брак с дете, убийство или осакатяване „на честта“,
детеубийство, аборти, продиктувани от пола на
плода, небрежност или тормоз към дете заради
пола му, ограничаване на достъп до образование
и работа за жени и момичета.

Този списък не е изчерпателен. Много често един вид насилие е придружен с друг:
човек, използващ сексуално насилие, може едновременно с това да прибягва до
вербално и психологическо насилие. Жените са диспропорционално засегнати от
насилието, основано на пола.

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и
борба с насилието над жени и домашното насилие
(Истанбулската конвенция)
Този европейски инструмент за правата на човека, приет от Комитета на
министрите на Съвета на Европа и отворен за подписи в Истанбул на 11 май 2011
година, припознава насилието срещу жените като нарушение на правата на човека
и форма на дискриминация. Конвенцията задължава страните членки на Съвета
на Европа да предприемат действия в следните сфери:
Превенция
• Промяна на нагласи, полови роли и стереотипи, които правят приемливо
насилието срещу жени;
• Обучение на професионалисти, работещи с жертви на насилие;
• Изостряне на чувствителността за различните форми на насилие и тяхната
травматична природа;
• Включване на обучителни материали по въпросите за равенството в учебната
програма на всички образователни нива;
• Сътрудничество с неправителствени организации, медии и частния сектор за
информиране на обществеността.
Защита
• Осигуряване на безопасността и посрещане на нуждите на жертвите трябва да
са в центъра на всички мерки;
• Създаване на специализирани служби за подкрепа, които осигуряват
медицинска помощ, както и психологическа и юридическа подкрепа за
жертвите и техните деца;
• Създаване на достатъчен брой центрове за настаняване и поддържане на
безплатна 24-часова телефонна линия.
Преследване
• Криминализиране и предвиждане на подходящо наказание за насилието срещу жени;
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•
•
•

Недопускане на оправдания за актове на насилие заради култура, обичай,
религия или т.нар „чест“;
Осигуряване на достъп на жертвите до специални мерки за защита по време на
разследването и съдебния процес;
Незабавен отговор и адекватно управление на опасни ситуации от страна на
полицейските служители в случаи на сигнал за насилие.

Интегрирани политики
• Вплитане на всички включени в Конвенцията мерки в цялостен и координиран
комплект от политики, който предлага холистичен отговор на насилието срещу
жените и домашното насилие.
Прочетете повече за Конвенцията и нейните механизми за мониторинг тук:
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home.

Защо хората извършват насилие, основано на пола?
Няма лесен отговор на въпроса защо хората извършва насилие, основано на пола,
или изобщо насилие. Причините могат да включват социални, психологически,
семейни, обществени и еволюционни фактори. Насилието, основано на пола,
е дълбоко вкоренено в дискриминационни културни вярвания, стереотипи и
предразсъдъци спрямо жените, ЛГБТИ хората и хората, които не се вписват
в обществено приетите полови норми. Понякога дори не си даваме сметка за
тези норми, защото те са дълбоко интернализирани, а поради това и може да не
ги поставяме под въпрос. Но те съществуват в семейството (в начина, по който
някой бива отглеждан като момче или момиче), в училище, на работното място
и изобщо в обществото. Много често именно в семейството или в училище хората
се научават да прибягват до насилие като начин за разрешаване на конфликти.
Насилието, основано на пола, е резултат от патриархални и сексистки виждания
за общество, в което (хетеросексуалният) мъж се смята за висшестоящ.
Поради това в общество, в което жените са виждани като по-слаби и разчитащи
на мъжете, в което ЛГБТИ хората са представяни като „болни“ или „ненормални“,
в което хората, които не се вписват в стереотипните полови роли, са смятани за
„изроди“ или душевно болни, неравностойните структури на властта допринасят
за нормализирането на насилието, основано на пола. Това нормализиране често
се поддържа от политици и религиозни движения. Нещо повече, насилието,
основано на пола, много често не се докладва – понеже се смята за част от личната
сфера, в която никой външен не трябва да се намесва. Заради това нормализиране
и липсата на овластяване, хората, които преживяват насилие, основано на пола,
имат усещане за безнадеждност и не винаги имат смелост да потърсят помощ. В
такава атмосфера тези, които извършват насилие, основано на пола, имат усещане
за безнаказаност и смятат, че насилието им е оправдано. Но насилието никога
не може да бъде оправдано! Насилникът е единственият, който носи вина за
извършеното насилие. Човек, преживяващ насилие, основано на пола, никога не
трябва да бъде обвиняван за действията на насилника си.
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Какви са последствията от насилието, основано на пола?
Насилието, основано на пола, причинява много вреди на хората, които го
преживяват. Последствията могат да бъдат дългосрочни и животозастрашаващи,
а в някои случаи могат да бъдат и фатални. Насилието, основано на пола, може да
доведе до порочен кръг на насилие: едно посегателство може да доведе до друго; хора,
преживели насилие, основано на пола, могат да бъдат отхвърлени от семействата
си или да търпят подигравки или изключване от членовете на обществото. В някои
държави те могат дори да бъдат арестувани или наказани, защото са потърсили
защита и справедливост. Деца, които са свидетели на насилие, основано на
пола (напр. в семейството), са също жертви и директно или косвено страдат от
последствията. Представената таблица представя само някои от примерите за такива
последствия.

Фатални

Физически

Убийство
Самоубийство
Майчинска смъртност
Детска смъртност
Смърт в резултат на болест (напр. СПИН)

Нараняване
Болест или инфекция
Увреждане
Хронична болка
Проблеми с вътрешните органи
Проблеми с храненето или съня
Злоупотреба с алкохол или наркотични
вещества

Психологически/ емоционални

Репродуктивни

Пост-травматичен стрес
Депресия
Раздразнителност, неспокойство и страх
Срам, себеомраза, себеобвиняване
Душевна болест
Суисидни мисли и поведение

Помятане
Нежелана бременност
Небезопасен аборт
Полово предавани болести
Проблеми с менструацията
Усложнения при бременност
Гинекологични проблеми
Сексуални проблеми

Социални

Икономически

Обвиняване на жертвата
Загуба на роля или функция в обществото
Социална стигма, отхвърляне и изолация
Изключване
Арест, задържане и/или наказание

“

Бедност
Повишено полово неравенство
Загуба на работа/доходи
Загуба на жилище

ТЕМАТА БЕШЕ РАЗГЛЕДАНА МНОГО ДОБРЕ
И НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ ХАРЕСА, ЗАЩОТО
ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВАТ И
ЗАЩОТО ГИ НАКАРА ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ.
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Как младите хора преживяват половото неравенство и
насилието, основано на пола?
Младите хора преживяват половото неравенство и насилието, основано на пола,
по подобен на възрастните начин. Обикновено започва в семейството, което често
препотвърждава стереотипни полови роли и норми, които поставят очаквания
за момчетата и момичетата. Когато децата растат в среда, в която насилието бива
оправдавано, използвано или дори възхвалявано, те свикват с идеята, че то е
начин за справяне с проблеми и разрешаване на конфликти, както и начин за
изразяване на мнения и вярвания. Родителите може да увещават момичетата да
избират по-„женски“ професии (напр. свързани с грижа), които често са и пониско платени, като така им пречат да преследват образование и кариера според
интересите си. В някои култури семейството може да уреди брак на децата и да
ги лиши от възможността сами да изберат партньора си. Уговорените бракове не
задължителни се случват под принуда, но в някои общества, в които уговореният
брак е нормата, младите хора могат да станат жертва на насилствен брак. В много
случай, ЛГБТИ младежи не се разкриват пред родителите си (т.е. не споделят за
сексуалната си ориентация или половата си идентичност), защото се страхуват от
насилие или от това, че семейството им може да спре да ги подкрепя финансово.
Бездомност, душевни болести и самоубийства са по-често срещани сред ЛГБТИ
младежите и заради липсата на приемане в собственото им семейство.
В училище младите хора могат да преживяват различни видове насилие,
като например физическо, вербално или сексуално насилие: докосване на
различни части от тялото, целувки, хапане, обидни и сексуални думи, клюки,
унижаване чрез сексуализирани или хомофобски прякори, заплахи, изключване,
изнасилване.
Насилието, основано на пола, е особено често преживявано от млади хора, които
се смятат за „различни“ и които не пасват изцяло на социално приетите образи
на жена или мъж. В училище насилието, основано на пола, не се наблюдава
само в отношенията между момчета и момичета, но и между младежи от един
и същ пол, особено когато насилието е с хомофобски или трансфобски характер
(напр. момчета тормозят или обиждат по-„женствените“ сред тях). В резултат,
преминавайки през училище, много млади хора се научават да приемат половото
неравенство и насилието, основано на пола, като „нормален“ елемент от живота.
Както и при възрастните, младите хора, които преживяват насилие, основано на
пола, са изложени на риск от всичките му негативни последици – физически,
психологически, емоционални и социални.
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Какво е добро отношение?

Тръгвайки от разбирането, че всички сме личности, които израстват и се учат в
и от определено общество, важно е да анализираме какви послания получаваме
ежедневно от нашата среда. При такъв анализ е вероятно да разберем, че те са
все нормализиращи насилието: телевизионни програми, които безкритично
показват сексизъм и лошо отношение, вербално насилие, убийства и пр. В
мирно време деца играят с играчки, свързани с война и насилие, като пистолети
и пушки. Насилието е толкова нормализирано, че освен ако не е особено
видимо и брутално, не го отразяваме: макар и да го отхвърляме на теория, го
интернализираме в ценностите и поведението си.
Възможна алтернатива е да се научим да интернализираме доброто отношение,
вместо лошото отношение. В своята книга „Добро отношение: проект за живот“
Фина Санз Рамон (Fina Sanz Ramon) определя доброто поведение като „форма
за изразяване на уважение и любов, каквито заслужаваме и каквито можем
да манифестираме в нашата среда като желание да живеем в мир, хармония и
баланс“.
Включването на доброто отношение като подход в нашата образователна работа с
групи младежи им позволява да го практикуват на различни нива. На личностно
ниво, те могат да се научат на рефлексивност и себедоговаряне, като например да
приемат себе си, да управляват емоциите си, да познават границите си, да знаят
как да се съгласяват и да отказват, да имат увереността да признаят, че не винаги
са безгрешни и др. На нивото на взаимоотношенията си с другите, младите хора
могат да се научат как да се свързват с други на основата на равнопоставеност,
как да стигат до общо съгласие, как да преговарят, да развиват умения за даване
и получаване (в двойката мъжко-женско, обикновено жените се мислят като
тези, които трябва да дават). Това включва и разбиране, че не всичко може
да се предоговаря (например физическото насилие от страна на партньора
е неприемливо не подлежи на договаряне), както и умения за поставяне на
граници, за приемане на фрустрации и за справяне с тях. На обществено ниво да
се научим на добро отношение означава да променяме властовите структури в
отношения на равнопоставеност и да развиваме ценности като сътрудничество,
солидарност, емпатия, уважение на различието… Означава да включваме, вместо
да изключваме и да слушаме, вместо да критикуваме.
Използването на доброто отношение като образователен подход позволява на
учещите се да изразяват позитивни неща за себе си и за другите.
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Глава 3
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Обучение
за обучители
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Какво е обучение за обучители?

К

ой е обучител? Какви специфични компетенции трябва да имат
обучителите, за да работят с младежи по темата за насилието, основано
на пола? Обучение за обучители по тази тема е дейност, която цели да
подготви група от хора да фасилитират образователни процеси с фокус
върху насилието, основано на пола. В рамките на проекта „Ново поколение“ ние се
фокусирахме върху младежката сфера, като използвахме принципите и методите
на неформалното образование.
Ролята на обучителите в младежката сфера е сложна, защото не говорим просто
за хора, които трябва да предадат знания на младежите, с които работят; от тях
се очаква да създадат пространство за учене, която позволява на младежите
да осмислят проблемите, да променят отношението си и да развият конкретни
умения.
В този смисъл ролята на обучителя включва:
• Да подготвя, изпълнява и оценява образователно съдържание.
Обучителят или екипът от обучители носят отговорност за изпълнението на
цялата образователна дейност: от планиране до оценка. Повече за това може да
намерите в следващите глави.
• Да подкрепя процеса на учене на всички участници. Различните
участници имат различни стилове на учене и опитност. Поради това
обучителите трябва да създават образователни програми, които адресират
разнообразие от стилове на учене, така че участниците да конструират
компетенции не само благодарение на обучителя, но и на останалите в групата.
• Да помага за извличане на знание от интерактивните образователни
упражнения. Важно е обучителната ни програма да включва различен вид
упражнения, но е също толкова важно е да и ги осмисляме заедно с участниците.
След направеното или преживяното е важно обучителят да подпомогне групата
да осмисли какво се е случило в конкретната дейност и какво можем да научим
от него. Ключово тук е умението ни да задаваме добри въпроси.
• Да мотивира участниците да участват активно. Това може да се прави по
най-различни начини. Можем да дадем пространство за споделяне на личната
мотивация на всеки участник, да избираме образователни упражнения, които
са интересни за нашата група от млади хора, да поддържаме добра групова
динамика, безопасна и приятелска работна атмосфера и др.
• Да предизвиква участниците. Според неформалното образование част от
процеса на учене е най-ефективен, когато се случва вън от зоната на комфорта
на участниците. Само тогава наистина можем да поставим под въпрос ключови
проблеми и да осмисляме поведението си и как можем да го променим. Това
може да се случи чрез избор на образователни упражнения, които позволяват
на участниците да преживеят или дискутират „трудни“ теми и въпроси,
чрез задаване на адекватни въпроси за осмисляне или просто чрез добре
фасилитирана обмяна на различни мнения и гледни точки. Трябва да се има
предвид едно златно правило обаче: не отваряй това, което не знаеш дали ще
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•

•

•

можеш да затвориш. За да изведем участниците от зоната им на комфорт, трябва
да сме сигурни, че можем да ги върнем обратно. В противен случай е по-добре да
не опитваме.
Да осигури включването и благосъстоянието на всички участници.
Обучителите трябва да могат да управляват групата по начин, който посреща
базисните нужди на всички участници. Ако някой от участниците има
специални нужди, те трябва да се вземат предвид в процеса на планиране.
Едновременно с това обучителите трябва да могат да управляват конфликти,
които често се появяват в групата.
Да бъде ролеви модел (интегритет). Очакването често е, че обучителите
са перфектни във всичко, което – разбира се – е нереалистично. Но трябва
да си даваме сметка, че участниците често гледат на обучителите като ролеви
модели, поради което те трябва да поддържат своя интегритет, най-малко
прилагайки на практика ценностите, които насърчават в групата. Тук трябва да
отбележим и че няма нищо страшно за обучител да признае, че не знае нещо.
Да се учи постоянно. Да си обучител означава да виждаш образователния
процес, който конструираш, като процес на учене и за себе си, най-малкото
защото всяка група, с която работиш, е различна. Обучителите трябва също да
познават своите граници.

За повече информация за компетенциите на обучителите в неформалната младежка
сфера препоръчваме Модела с компетенции за обучители по Европейската
обучителна стратегия, разработен от SALTO и достъпен на английски тук: https://
www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/ trainercompetencedevelopment/
trainercompetences/.

“

ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ЛАГЕРИ ВСЯКА
ГОДИНА И ДА УЧИМ ПОВЕЧЕ ЗА
НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА. НИКОЙ
НЕ ГОВОРИ С НАС ЗА ТОВА В УЧИЛИЩЕ
И ТАКА СЧИТАМЕ НЯКОИ ПОВЕДЕНИЯ ЗА
НОРМАЛНИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ
ХХХХХХНАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА.

Фасилитиране на дейности, разглеждащи пола и
насилието, основано на пола
Една от целите на обучението за обучители по темите за пола и насилието, основано
на пола, включва разбирането на различните предизвикателства и подходи в
сферата, както и подпомагането на участниците да изберат тези от тях, които
са най-подходящи за групата от млади хора, с които работят. Например, ако ще
работят с група от момичета, можем да мислим за упражнения, които ще подкрепят
овластяването им; ако в групата се наблюдава скептицизъм или съпротива срещу
темата, вариант е да се фокусираме върху разглеждането на властови отношения и
по-задълбочено разбиране на последствията от насилието, основано на пола.
31

ПЪТЕШЕСТВИЕ

Колкото различни групи от участници има, толкова са и подходите, които можем да
възприемем, така че е важно винаги да обмисляме добре нуждите на конкретната
група. Има различни аспекти на темата за насилието, основано на пола, върху които
можем да поставим фокус. На първо място, можем да разгледаме в дълбочина
въпросът за идентичността и за това какво означава да си си от мъжки, женски
или друг пол, както и откъде идват половите роли. Чрез упражнения в тази насока
искаме да деконструираме половите роли, които са дълбоко вкоренени в обществата
ни и младите хора често приемат за даденост. Едновременно или алтернативно с
това искаме да разгледаме връзката на половите роли с властта, да анализираме
заедно с участниците как работят отношенията на власт, кой в различни ситуации
има повече власт от другите.
Друг възможен подход е да поставим фокус върху опознаването на себе си. Искаме
младите хора да приемат себе си каквито са, вместо постоянно да изпитват
напрежение да се впишат в обществото.
Чрез образователните програми, посветени на пола и насилието, основано на пола,
искаме младите хора да практикуват ненасилствена комуникация и да преосмислят
начина, по който взаимодействат с другите. Едновременно с това целим младите
хора не просто да се запознаят с проблематиката, но и да предприемат действия,
за да подобрят непосредствената си среда и обществото като цяло – за да могат да
направят това, трябва да им помогнем да изградят компетенции и в тази насока.

Как да се подготвим за обучение за обучители във връзка
с пола и насилието, основано на пола?
Обучението за обучители е необходим инструмент, ако искаме да подготвим екип от хора,
които да работят качествено с млади хора по темите за пола и насилието, основано на
пола. Разбира се, няма универсална рецепта, нито стандартна програма, която просто да
вземем и изпълним, защото всяка група е различна, както е всеки контекст. Затова и няма
да се преструваме, че можем да дадем решение, но сме подготвили някои насоки, които
могат да ви помогнат да стигнете до вашето решение.
Анализирайте за кого е обучението и какви са нуждите на вашите
участници
Да познаваме групата си е жизненоважна предпоставка за избора на подходи
и обучителни методи, както и за взимането на решение на кои от тях да дадем
приоритет. Има групи, които вече имат опит във воденето на обучение, но им
липсват знания и чувствителност по съдържанието; има и хора, които са навътре
с темата за пола и насилието, основано на пола, но им липсват компетенции за
фасилитране на образователни програми; има и млади хора, които имат силна
мотивация да водят обучителни програми, но се нуждаят от обучение и по двата
компонента: съдържание и фасилитиране.
Дефинирайте добре своите цели
Обученията са ограничени във времето и не винаги е възможно да направим
всичко, което искаме, във времето, с което разполагаме. Поради това е важно
да формулираме ясни цели, които са реалистични и специфични. Това ще ни
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помогне да изберем и адаптираме образователни упражнения и да държим
групата фокусирана, ако започне да залита в изследването на теми, които излизат
от обхвата на нашите цели. По този повод и препоръчваме целите на обучението
да са видими за участниците (напр. на стената) по време на целия процес.
Бъдете готови да адаптирате упражнения, за да отговорите на нуждите
на групата
Едно и също образователно упражнение може да служи за различни цели според
това как го адаптираме или в каква посока водим процеса на дискутиране и
осмисляне. Например, можем да използваме едно и също упражнение в училищна
стая с тийнейджъри и по време на обучение с възрастни: с тийнейджърите
ще се фокусираме върху осмислянето на пола и как преживяното по време на
упражнението се отнася към ежедневието им; но в обучението за обучители ще
обсъждаме как упражнението може да се използва с млади хора, как можем да го
подобрим или адаптираме.
Проучете съществуващите упражнения
Основен съвет към всички обучители, но особено към тези, които имат помалко опит, е да използват упражнения, в които самите те вече са участвали.
Не забравяйте, че има много ресурси с конкретни упражнения, които можете да
използвате: както за развиване на компетенции на обучутели, така и по темата за
насилието, основано на пола. Някои от тях ще споменем по-нататък в наръчника.
Изберете пространство, което е подходящо за групата ви
Уютно и удобно работно място помага на участниците да се чувстват добре и
да се отпуснат, което е ключов елемент, когато работим по чувствителни теми.
Използвайте креативността си, за да направите пространството приятно, като
проверите и дали няма специални нужди в групата, които да трябва да вземете
предвид. Когато е подходящо, използвайте възможността за организиране на
дейности на открито. Пространството за учене не се изчерпва до физическото
място – безопасно пространство е на лице, когато участниците в групата се
чувстват комфортно един с друг, имат си доверие и се чувстват свободни да
споделят мислите и чувствата си, а никой не е изключен. Поради това е важно да
имаме предвид елементи като безопасност, съгласие, конфиденциалност, усещане
за другите около нас и др. Имайте предвид, че за някои хора никое пространство
не е напълно безопасно, но винаги трябва да се стремим да създаваме усещане за
такова. Препоръчваме в началото на обучението да се организират упражнения
за сплотяване на групата и изграждане на доверие, а по време на цялото обучение
да се осигурява време и пространство за индивидуална рефлексия, споделяне по
двойки или в малки групи, периодична оценка на състоянието на участниците,
проверка дали нуждите им биват посрещани.
Изберете екип, който има необходимите компетенции да води
обучението
Екипът от обучители трябва да има експертиза както в обучението на обучители,
така и по темата за пола и насилието, основано на пола. Участниците често
възприемат обучителите като ролеви модели (виж по-горе), поради което и
трябва да сме сигурни, че екипът следва включващи принципи и има висока
чувствителност по въпросите на пола, която да демонстрира в рамките на самото
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обучение (напр. използването на полово неутрален език, доколкото е възможно).
Вземете предвид последващите дейности след обучението
Всички обучения в социалната сфера целят да генерират специфична промяна,
обикновено промяна на нагласи и мобилизиране на участниците да предприемат
някакви действия. Когато обучаваме обучители, го правим, защото искаме да
използваме техните компетенции в бъдеще за работа с млади хора по въпросите
на насилието, основано на пола. Силно препоръчваме още в рамките на
обучението да се предвидят упражнения, които да помогнат на участниците да
планират последващи дейности (напр. да подготвят конкретна обучителна сесия,
която ще изпълнят с конкретна група от млади хора).
Оценка и последващи дейности
Освен да оценим обучението си откъм значимост, ефективност, участие,
методология и др., важно е да поставим фокус и върху личностното и
професионалното развитие на участниците. Няма лесен начин да оценим кога
някой е напълно подготвен да изпълнява образователни дейности, но можем
да помогнем на участниците да оценят своите силни и слаби страни (умения за
формулиране на образователни цели, планиране на обучителен процес, подкрепа
на участниците и др.). Можете да помогнете на участниците да създадат план за
последващо развитие – те трябва да са наясно, че участват в дългосрочен процес
на учене, който изисква много практика и който ще включва правене на грешки и
справяне с предизвикателства.
Има много начини, по които можете да окажете подкрепа на участниците в това
начинание. Съществуват редица инструменти, които могат да се използват: учене
по двойки, формуляри за самооценка, интервюта за осмисляне на наученото,
групи за рефлексия, рефлексивно писане или рисуване, дейности за даване на
обратна връзка и др. Те могат да се организират в рамките на обучението или –
ако планирате да работите с участниците по последващи дейности – добре е да се
планират и в дългосрочен период след обучението.
Като пример, предлагаме модел за самооценка на нуждите на участниците:
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Експертиза, която ще
допринесе за успеха на
процеса (знания, умения,
ценности)
Умения за създаване
на безопасна среда,
която подкрепя
интеграция, уважение и
диалог
Справяне с конфликти и/или проблеми, които може да се появят в групата
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ЗНАМ КАК ДА
ПОСТЪПЯ В СЛУЧАЙ
ЧЕ…
Забележа, че има
вероятни жертви на
насилие, основано на
пола, в групата
Младежите не
искат да участват в
упражненията, които им
предлагам
Стана свидетел на
ситуации на насилие
сред младежите (обиден
език, конфликти и др.)
Стана свидетел на
ситуации на насилие
между ученици и учител/
обучител (обиден език,
конфликти и др.)
Личните ми виждания
са в разрез с коментари
и гледни точки на някои
от участниците
Участници изпаднат в
емоционална криза по
време на процеса
Други ситуации…

ДА (Как?)

НЕ (Как мога да се
науча? Кой може да ми
помогне?)

Съвети
•

•
•

Преди да започнете работа с групата, силно се препоръчва да ѝ направите
задълбочен анализ: какви са нуждите на участниците, каква е мотивацията
им, какви компетенции притежават (можете да направите това с онлайн
въпросник, предварителна среща или интервюта).
Помислете за различни ситуации, които могат да се появяват по време на
обучението или след това; помислете за потенциални решения, които ще ви
помогнат да управлявате тези ситуации и да предотвратите кризи в групата.
Работата по теми, свързани с пола и насилието, основано на пола, е
чувствителен процес, който включва работа с ценности, дълбоко вкоренени
в конкретния културен контекст. Трудно е да се поставя под въпрос нещо,
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което сме свикнали да възприемаме като даденост. Съпротивата е нормална
част от този процес, така че бъдете подготвени за нея, когато работите по
деконструирането на концепцията за пол.

•

•

•

•

•

Уверете участниците, че деконструирането на полови стереотипи не означава
задължително тяхното отхвърляне: т.е. напълно приемливо е момичетата да
се гримират или момчетата да играят футбол, ако това е техният информиран
и съзнателен избор. Но не и защото се чувстват притиснати от очакванията на
околните. В допълнение, важно е половите стереотипи да се анализират заедно
с позициите на власт и въпросите за неравенството и насилието.
Насилието, основано на пола, е обществен проблем и за него не трябва да
хвърляме вина върху мъжете, а да сме критични към системата, която много
от нас са интернализирали. По този начин мъжете в групата не се чувстват
атакувани или обвинявани, което може да доведе до отхвърляне на целия
процес. Посланието трябва да бъде, че всички сме част както от проблема, така
и от решението.
Дискутирането на пола е силно препоръчително да се прави и във връзка с
други характеристики, около които се наслагват отношения на власт като етнос,
социален статус, религия, увреждане, социална класа, сексуалност и др. Важно е
да предприемаме подход на пресеченост, когато говорим за насилието, основано
на пола, напр. преживяванията на млада жена от ромски произход в България
е вероятно да се различават от преживяванията на една млада неромка, поради
бариерите, с които първата се сблъсква и като жена, и като ромка. Подходът на
пресеченост позволява да разглеждаме как различните неравенства се пресичат
и влияят на социалните реалности на хората по различен начин.
Насилието, основано на пола, трябва да се разглежда в контекста на насилието
по принцип. Последствията от насилието и анализиране на въпроса как ни
засяга то следва да се анализират внимателно, като се вземат предвид някои
специфики на насилието, основано на пола.
Важно е да сме наясно със собствените си предразсъдъци и ограничения, както
и за начина, по който те ни оказват влияние като обучители и фасаилитатори.
Поради тази причина не трябва да създаваме ситуации, които не сме сигурни
дали можем да управляваме. Важно е също да действаме според ценностите, за
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•

•

•

•

които говорим в рамките на обучението и да проверяваме дали информацията
или упражненията, които предлагаме на участниците, не потвърждават
опресивни полови стереотипи или практики и не правят сексистки внушения.
Трябва да внимаваме какви визуални материали използваме и как
артикулираме идеите си: например, ако говорим за президента като институция,
да не внушаваме, че тя се заема само от мъж, като говорим за нея в мъжки род.
Упражненията, които предлагате, трябва да целят да изградят позитивно
отношение към проактивната позиция в противопоставянето на насилието,
основано на пола. Идеята ни не е само да подготвим участниците да го
разпознават, но и да предприемат действия срещу него. Това включва
докладване на насилието, основано на пола. Поради това е важно да проучим
какви са местните ресурси и възможности за сътрудничество (ако е възможно,
да си партнираме с местни институции, които отговарят за проблема). Близко
сътрудничество с организации и институции, които специално работят по
проблематиката, може да ни даде важни идеи, образователни материали и
стратегии, които обучаващите се обучители да възприемат и в последствие да
предадат на младите хора.

“

НАУЧИХ, ЧЕ НЯКОИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ
СЕ СБЛЪСКВАТ В МНОГО ПО-ГОЛЯМА
СТЕПЕН С ПОДТИСНИЧЕСТВО И ЧЕ
ТОВА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ, ДОКАТО
НЕ ДЕЙСТВАМЕ ЗАЕДНО.

Ако се натъкнете на секситко поведение или език по време на обучението, това
трябва да се адресира. Това включва и ситуациите, в които дискусията в голяма
група е доминирана от представители на даден пол (в общия случай, мъже).
Нещо повече, можете да използвате такива случаи като обучителен казус и да
поставите задача на групата да анализира ситуацията и да предложи решения.
Това може да се подпомогне от задаването на подходящи въпроси.
Твърде е вероятно някой в групата, с която работите, да се е сблъсквал с
някакъв вид насилие през живота си (може да са го преживели те самите, да са
били свидетели на насилие в семейството, при приятели, на работното място
и пр.). Тъй като имаме задължение да поддържаме безопасна среда, важно е
да преценяваме как упражненията и преживяванията, които предлагаме, биха
се отразили на хора, преживели насилие. По същата причина е важно винаги
да управляваме наратива около жертвите, т.е. да не допускаме обвиняване на
жертвата.
Много често при работа с темата за насилието, основано на пола, се стига до
въпроса „Защо хората остават в насилствени връзки?“. Това е въпрос, който
е важно да се дискутира и защото е много актуален за младежите, много от
които имат ограничен опит с интимни връзки. Поради това и е важно да се
работи за обучителни процеси, които овластяват младите хора (и особено
младите момичета), като същевременно избягват обвиняването на жертвата и
разглеждат стратегии за напускане на насилствена връзка. И тук не трябва да
забравяме, че някои от хората, с които работим, е възможно и в момента да са в
насилствена връзка.
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•

Накрая, ако е възможно, винаги е добре да се стремим да включваме в екипите
си хора от различен пол и с различна сексуална ориентация. По този начин
ще допринесем за овластяването на групи, които са традиционно по-слабо
представени, но и ще дадем ясен знак за включващо и безопасно пространство.

Примерна програма за обучение на обучители от проекта
“Ново поколение“ в Испания
Програмата за това обучение е създадена за група от 10 младежки работници,
които вече имат първоначален опит с темите пол и насилие, основано на
пола. Основните цели на обучението са: да даде пространство за споделяне на
успешни подходи и упражнения за работа с млади хора по темата; да насърчи
работа по конкретни подходи, цели, инструменти и упражнения, които да се
използват в последващите училищни работилници и летни лагери; да задълбочи
разбиранията на участниците и да подобри уменията им за използване на театър
на потиснатите като инструмент за работа с млади хора в рамките на училищни
работилници и летни лагери; да създаде атмосфера на сътрудничество в екипа,
който ще работи заедно по последващи дейности.
Ден 1

Сесия 1

Сесия 2

Пристигане

Опознаване,
разчупване
на леда

Ден 2

Ден 3

Ден 4

Ден 5

Театър на
потиснатите
– въведение
в методологията

Участниците
споделят
успешни
упражнения от
неформалното
образование
за работа по
темите пол
и насилие,
основано на
пола

Формиране
на екипи за
работилници и
летни лагери

Планиране:
следващи стъпки,
разпределяне на
задачи, времева
рамка, разсяване
на съмнения

Театър на
потиснатите
упражнения
за
разгряване

Участниците
споделят
успешни
упражнения от
неформалното
образование
за работа по
темите пол
и насилие,
основано на
пола

Работа по
екипи:
Планове за лично
планиране
и професионално
на училищни
развитие
работилници и
летни лагери
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Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 4

Ден 5

Сесия 3

Представяне
на проекта

Театър на
потиснатите
– подготовка
на сценарии

Училищни
работилници –
подходи, цели
и съвети

Споделяне
и обратна
връзка от
работата по
групи

Оценка и
отпътуване на
участниците

Сесия 4

Въведение
в темите
за пола и
насилието,
основано на
пола

Театър на
потиснатите
–
представяне
и обратна
връзка

Представяне
Летни лагери – на процеса по
подходи, цели
правене на
и съвети
видеа Teens
React

Упражнения

Име на упражнението
Теми
Основни цели

КРЪГОВЕ

•
•
•

Властови отношения
Осмисляне на властовите отношения;
Критично мислене.

ОПИСАНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Покажете на участниците следната картинка и им кажете, че въпреки че двата
кръга изглеждат еднакво големи, това е само оптична илюзия и един от тях е
всъщност по-голям:
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2. Помолете участниците да си вдигнат ръката последователно: първо тези, които
смятат, че червеният кръг е по-голям; след това тези, според които синият кръг
е по-голям.
3. Осмисляне:
•
•

•

Попитайте участниците какво е било първото нещо, което са си помислили,
когато са видели кръговете? (обикновено отговарят, че са изглеждали еднакво
големи)
Разкрийте, че кръговете са всъщност еднакви и ги попитайте защо според
тях толкова лесно са променили първоначалното си мнение. Обсъдете силата
на „авторитета“ – в случая обучителя, на когото са се доверили по-силно,
отколкото на собствените си сетива.
Помолете участниците да си представят, че от раждането им постоянно им
се повтаря, че синият кръг е по-голям от червения. В крайна сметка ще го
приемат за нещо, което не се подлага под въпрос. Обсъдете как това се свързва
с въпроса за половете.

Име на упражнението
Теми

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА ЗА ПОЛА

•
•

Изразяване на пола
Полови роли

Основни цели

•

Да се представи темата за пола и да се осмисли
как полът бива изразяван;
Да се осмислят половите роли и очаквания;
Да се стимулира критично мислене.

•
•

ОПИСАНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Помолете участниците да помислят за моменти от живота си, в който са
осъзнали своя пол. Нека нарисуват времева линия на лист хартия и да
отбележат тези моменти, като запишат и ключови думи за всеки от тях.
2. След като приключат, поканете ги да представят времевите си линии в малки
групи с 2 или 3 други участници. В малките групи трябва да има представители
от различен пол. Припомнете на участниците, че могат да споделят само това,
за което се чувстват комфортно да говорят.
3. След това поканете всички участници в голямата група и ги попитайте как са
се чувствали по време на упражнението, какво са открили или осъзнали, как
смятат, че полът ни определя.
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4. Попитайте участниците какви очаквания има към тях спрямо техния пол.
Съберете различни идеи за очакванията, като ги илюстрирате с конкретни
примери от ежедневието.
5. Дискутирайте с участниците какво се случва, когато отговаряме на тези
очаквания и какво става, когато ги нарушим. Съзнателни или несъзнателни са
последствията в двата случая и защо?
6. Като заключение, обсъдете пола като част от нашата идентичност: когато не
бива изразяван по определен начин, трябва да сме подготвени това да доведе
до определен дискомфорт. Когато не отговаряме на очакванията, свързани с
нашия пол, това може да генерира конфликт. Поради това е много важно да
сме чувствителни, внимателни и да проявяваме емпатия, когато работим с
млади хора по темата.

Име на упражнението
Теми

ИДЕАЛ ЗА КРАСОТА

•
•

Микроагресии
Нормализиране

Основни цели

•

Да се осъзнаят различните разбирания за концепцията
за красота;
Да осмислим дълбоко вкоренени ценности.

•

ОПИСАНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Помолете участниците да нарисуват човек, който отговаря на тяхната идея за
красота. Ако някой не се чувства уверен да рисува, нека помисли за ключовите
характеристики на идеала за красота и да ги запише. Важно е да се фокусират
върху характеристики, касаещи външния вид. Дайте на участниците поне 10
минути за работа.
2. Помолете участниците да погледнат своя лист хартия и да помислят, като
следват следните въпроси: Какъв е полът на човека, който сте нарисували? Кои
са основните характеристики, които го/я правят красив/а? Какъв е цветът на
косата му/й? Какъв е цветът на очите му/й? Носи ли грим? Косата на прическа
ли е направена (боядисана, изправена, накъдрена), или е „натурална“? Каква
е фигурата на тялото? Пълна ли е? Какъв е цветът на кожата? В количка ли е
човекът? Има ли някакво увреждане? Само някои хора ли са красиви?
3. Въпроси за осмисляне:
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•
•
•
•
•
•

Как се чувствахте, докато рисувахте красивия човек?
Как се чувствахте, докато осмисляхте нарисуваното с помощта на въпроси?
Еднакви или различни са идеите ни за красиво и защо?
Как се научаваме какво е красиво?
Какви са последствията от идеята за красота?
Какво можем да научим от това упражнение?

“

ЗНАМ КАК ДА РАЗПОЗНАВАМ
НАСИЛИЕТО, КОЕТО ПОНЯКОГА
МОЖЕ ДА Е МНОГО СКРИТО И ДА
Е ТРУДНО ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
ОТ МНОГО ОТ МОИТЕ
ВРЪСТНИЦИ.

Име на упражнението ОБРАЗЪТ НА ЖЕНАТА В ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА
Теми
• Микроагресии
• Причини и последствия
Основни цели

•
•
•

Да анализираме половите роли, които ни се
представят от медиите;
Да разбираме по-добре какви са причините и
последствията от начина, по който медиите и
рекламите влияят на мисленето ни;
Да повишим мотивацията за предприемане на
действия.

ОПИСАНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Обяснете на участниците, че ще анализират как жените биват представяни в
популярната култура.
2. Изберете 2-3 откъса от филми, сериали, анимационни продукции или реклами,
които представят жени, тяхната роля в обществото, романтичната им любов,
разбирането им за красота и др. Покажете ги на участниците.
3. Разделете участниците на групи от по 4-5 човека всяка и им обяснете, че трябва
да направят дърво на причините и последствията.
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4. Нарисувайте примерно дърво. Обяснете, че в корените на дървото се намират
причините, а последствията са в клоните. По средата всяка група трябва да запише
проблемът, който ще анализират: образът на жените в популярната култура. Всеки
проблем има причини и последствия и те трябва да се опитат да анализират какви
са те, като генерират възможно най-много. Дайте им 20 минути да нарисуват и
запълнят своето дърво и да запишат причините и последствията.
5. Поканете всяка група да представи своето дърво.
6. Започнете дискусия, като зададете на участниците следните въпроси:
•
•
•
•
•

Открихте ли нещо, за което не сте си давали сметка досега и какво?
Как оценявате последствията, които открихте? Положителни или отрицателни
ли са и защо?
Какво влияние има върху хората образът на жените в медиите и популярната
култура?
Какво трябва да се промени?
Какво можем да направим ние, за да помогнем за тази промяна?
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Глава 4
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Училищни
работилници
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Защо да работим за равенство на половете и срещу
насилието, основано на пола, в училище?

О

бразователни процеси, насърчаващи равенството на половете и
противопоставящи се на насилието, основано на пола, могат да се
организират в различни контексти: младежки клубове, младежки
центрове, извънкласни дейности, по време на различни тематични
събития, но също и в училище. Работата по темата в училищата като институции
на формалното образование може да даде допълнителна стойност на работата ни,
която следва да вземем предвид.
На първо място, работата в училище ни позволява да достигнем до тези млади
хора, които обикновено не участват в извънучилищни дейности. Много млади
хора не са имали достъп до неформално образование и може да нямат мотивация
да участват в допълнителни дейности. Организирането на работилници като част
от учебната програма ни позволява да работим и с тях, а потенциално и да ги
мотивираме да участват активно в бъдеще.
На следващо място, внасянето на неформално образование в класната стая има
стойност само по себе си. В много контексти формалното образование не дава
достатъчно възможности на младите хора да осмислят своите ценности или да се
учат да мислят критично. По правило, формалното образование е все още силно
фокусирано върху запомняне на информация и предимно това се оценява от
учителите и системата като цяло.
По време на работилниците, в класната стая влиза външен фасилитатор,
който не е в същите властови отношения с учениците, както техните учители.
Фасилитаторът окуражава младежите да изразяват мненията си, да правят грешки
и да се учат от тях. Това може цялостно да промени груповата динамика в един
клас. В тази нова динамика и учителите виждат учениците си в нова светлина.
Накрая, много често учителите виждат и научават нови методологии и упражнения,
които могат да използват в бъдеще: дори да не го правят по темата за насилието,
основано на пола, внасянето на нови образователни подходи в училище все пак има
своята добавена стойност.

Какво е неформално образование и как да го използваме в
училище?
Неформалното образование е всеки структуриран и организиран процес на
учене, който е планиран и изпълняван от професионалисти, но който не води до
придобиване на формална степен или квалификация, призната от образователните
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институции, т.е. не е част от формалната образователна система.
Неформалното образование ползва образователни упражнения, които въвличат
участниците и изискват от тях да направят нещо, да преживеят неща ново, да се
поставят в обувките на някой друг. Често упражненията изискват много мислене,
но и много правене. Нещо повече, те насърчават взаимодействието между
участниците, за да могат да учат един от друг. Всеки участник има пространство да
сподели мислите и мненията си, което е в полза и на всички останали.
В неформалното образование не се поставят оценки, тъй като се приема, че
единствено доброволно участвалите могат да преценят какво и колко са научили,
всеки за себе си. И макар оценки да не се правят, се фасилитира процес, който да
позволи на участниците да оценят процеса като такъв и своето участие в него.
Не на последно място, дейностите на неформалното образование трябва да се
случват в безопасна среда, защото искаме да дадем възможност на участниците
да се отпуснат, да споделят емоциите си и да не се страхуват. Безопасната среда
трябва да е такава не само физически, но и откъм групова динамика и цялостна
групова култура, основана на уважение.
Важно е отново да подчертаем ролята на фасилитаторите/обучителите в
неформалното образование, която много се различава от ролята на учителите във
формалното. Те са отговорни за създаването на среда за учене, за окуражаване на
всички участници да се включват активно, както и в управлението на процеси,
които да позволят на групата да конструира знания и да изгражда компетенции.
Те имат и важната задача да слушат младите хора.

Как да подготвим и изпълним училищни работилници?
За свикналите да работят в младежката неформална сфера училищните
работилници са доста различни, защото времевата рамка, пространството
и групата от млади хора са предварително определени от училището. В
повечето случаи трябва да се съобразим с тези фактори и да сме готови да се
адаптираме. Все пак трябва да имаме предвид, че има различни варианти, по
които може да се структурира работата и които ще зависят от националното
законодателство и политиката на съответното училище: работилниците могат да
се организират в рамките на един или няколко часа от учебната програма или
като форма на училищна извънкласна дейност. Всичко това трябва да се уговори
предварително, за да знаем как най-добре да планираме работилниците си.
Както и с обучението на обучители, не сме в състояние да представим универсален
модел, който ще работи във всеки контекст, но можем да предложим няколко
съвета, които да са от полза за планиране на работилници спрямо конкретния
контекст.
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Разберете повече за контекста, в който ще работите
Полезно е да говорим предварително с преподавател(и) или педагогически
съветник за групата или групите с млади хора, с които ще имаме възможност
да работим. Особено важно е да разберем има ли специфични нужди в групата
или младежи, за които е известно, че са преживели насилие. В допълнение,
полезно е да знаем дали групата вече се познава добре, за да преценим доколко е
необходимо да планираме упражнения за сплотяване на участниците.
Планирайте целите и логически ход на дейностите
Както и при други образователни процеси, винаги започваме от целите, които
искаме да постигнем и се придържаме към тях по време на планирането. Под избор
на логическия ход на процеса не визираме задължително избор на конкретни
упражнения, които ще използваме, а по-скоро общият подход. Например, можем да
започнем с няколко упражнения за сплотяване на групата. След това ще преминем
към упражнения, които запознават участниците с темата за насилието, основано
на пола, като ги ангажират в дебати, които им позволяват критичен поглед и
оформяне на мнения или ги въвличат в търсене на решения. И накрая, евентуално
завършваме с някаква дейност за планиране на последващи дейности. Винаги обаче
трябва да имаме предвид наличното време и избраните цели.

“

НЕ СИ БЯХ ДАВАЛ СМЕТКА, ЧЕ МОЖЕ ДА СМЕ
ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМА ЗАРАДИ НАЧИНА, ПО
КОЙТО МИСЛИМ ЗА МОМИЧЕТА И ЗА ЛГБТ
ХОРАТА. НАУЧАВАЙКИ ПОВЕЧЕ ЗА НАСИЛИЕТО,
ОСНОВАНО НА ПОЛА, НАПЪЛНО ПРОМЕНИХ
ПЕРСПЕКТИВАТА СИ.

Изберете упражнения спрямо нуждите на групата
Въпреки че темата за насилието, основано на пола, е чувствителна и може да
провокира много емоции, процесът на учене все пак може да бъде забавен. В
крайна сметка искаме младите хора да развият интерес към темата, да придобият
компетенции и да изградят мотивация за противодействие. Поради това е важно да
сме креативни в планирането на работилници, да използваме игри и интерактивни
упражнения, да експериментираме с пространството и т.н. В допълнение към това
е важно да взимаме предвид различни стилове на учене и да избираме съответни
упражнения. Когато започнем работа с определена група, ще се ориентираме
дали участниците са по-склонни на дебати, предпочитат театъра като начин на
изразяване или работят по-добре в малки групи – поради това е важно да можем да
се адаптираме.
Бъдете готови за проблемни ситуации
Когато работим по темата за пола и насилието, основано на пола, в училищна
среда, можем да се сблъскаме с най-различни проблеми ситуации. На първо място
трябва предварително да сме наясно как да реагираме, ако установим, че някой
от учениците, с които работим, е преживял/а или в момента преживява насилие,
основано на пола. Важно е да съгласуваме предварително с училището какъв е
техният протокол за реакция в такива ситуации и към кого трябва да се обърнем,
ако се натъкнем на такъв случай (виж повече в Глава 6). Както споменахме по
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повод обученията за обучители, добре е да сме в контакт с местни институции
и организации, работещи по темата, както и да сме наясно с правилата и
законодателството: както за да сме по-подготвени за реакция, така и за да
споделим тази информация с младежите, с които работим.
Ако някой от участниците реагира силно емоционално на процеса, обикновено е
добре да го/я изведем от групата и да отделим време и пространство за успокоение
и осмисляне (разговор, разходка). Фасилитаторът (в повечето случаи) не е
психолог, поради което и не трябва да се прави на такъв. По-важно е да слушаме
активно и да можем да предложим към кого ученикът/ученичката може да се
обърне за допълнителна подкрепа. Важно е да му/й предадем информация за
местна или национална телефонна линия или друг вид налична подкрепа. След
това трябва да следваме протокола на училището.

Накрая, важно е да не оставяме без последствия ситуации на насилие, които може
да се проявят по време на самата ни работа с младежи в училище: напр. обидни
коментари от ученици (или учители), подигравки, лични нападки и др. Има
различни начини, по които можем да адресираме такава ситуация: да прекъснем
дейността и да анализираме ситуацията заедно с всички; или да говорим насаме
с активните участници в конкретната проблемна ситуация. В някои случаи може
да се наложи да уведомим ръководството на училището. В крайна сметка, една от
важните цели на нашите образователни дейности е да овластим младите хора да
реагират, когато се натъкнат на ситуации на насилие. Поради това е важно самите
ние да реагираме, както и да ползваме такива ситуации като възможности за
учене.
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Съвети

Подготовката на училищни работилници по темата за насилието, основано на
пола, изисква много повече от разработването на програма с упражнения. Поради
тази причина сме подготвили няколко съвета какво е добре да правим или да не
правим в този процес.
•

•

•

•

•

•
•

Силно препоръчително е да представим детайлна програма за
работилниците на училището за предварително одобрение. В някои
страни това е абсолютно задължително, тъй като съдържанието, представяно
от външни хора в училище, трябва задължително да бъде одобрено от учител,
съветник или дори от родителите. Трябва да проверим какви са правилата в
конкретното училище. По този начин ще сме сигурни, че имаме общо разбиране
с училището. В противен случай е възможно училището да не иска да работи с
нас в бъдеще.
Има голяма добавена стойност да мотивираме учителите да участват
активно в училищната работа с млади хора. На първо място, някои от
тях имат слаби познания и чувствителност по темата и това е възможност и
за тях да конструират собствените си компетенции откъм съдържание. Наред
с това те се запознават и с нови образователни методи и упражнения на
неформалното образование и ако се уверят в ефективността и въздействието
им, има голяма вероятност да започнат да ги ползват в бъдеще.
Ролята на фасилитаторите включва разчупване на училищната
среда. Не трябва да се страхуваме да експериментираме с пространството. Ако
ситуацията го позволява, можем да направим някои упражнения на открито,
а ако работим в класната стая – да разместим масите, за да можем да работим
в кръг. Добре е да използваме помощни материали и доколкото е възможно,
да променим средата, за да извадим групата от обикновената училищна
атмосфера.
Давайте на участниците работа по двойки или в малки групи.
Това позволява на по-срамежливите да участват по-активно, но може и
да ни „спаси“, в случай, че трябва да говорим индивидуално с някого от
участниците (напр. защото се е натоварил/а емоционално). При възможност
е добре фасилитаторите да са двама, за да могат да се справят в такива
ситуации и за да има повече възможност за допълнителна подкрепа на някои
участници.
В общия случай е важно фасилитаторите да не налагат мнението си, а да
дадат пространство на участниците да се изразяват. Това обаче не означава, че
екипът стои безучастно в случай на ситуации на насилие или на изразяване на
сексистки възгледи.
При планирането на упражненията в дадена сесия винаги е добре да имаме
„вариант Б“, в случай, че първоначално предложеното упражнение не пасва
на групата, или бъде изпълнено много бързо.
И накрая, следвайте правилото, че „по-малко е повече“. Много често
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фасилитаторите планират прекалено много упражнения и в опитите си да
изпълнят всички, не оставят достатъчно време за дискусия и осмисляне. Помалко упражнения с повече време за осмисляне може да има много по-силно
въздействие, тъй като позволява по-задълбочена дискусия.

DO’s
DONt’S
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Последващи дейности

Когато работата ни с младежи в училище наближи своя край след поредица
от училищни работилници, важно е да се фокусираме върху следния въпрос:
как можем да подпомогнем тези младежи да останат мотивирани, да изострят
чувствителността на хората около себе си по въпросите на насилието, основано на
пола, да капитализират наученото и да се превърнат в агенти на промяната?
Последните ни занимавания с младежи преди да си кажем „довиждане“ трябва да са
насочени именно към осмисляне на тези въпроси: те трябва да имат възможност да
работят по идеи за това как, кога и къде могат да приложат наученото на практика.
Един от начините за структуриране на този процес е разделянето му на три нива.
• На първо място е личното ниво. Тук можем да предложим на младежите
да обмислят индивидуално какво могат да започнат да правят в ежедневието
си, за да насърчават добро отношение към себе си и околните. Например: под
формата на 30-дневно предизвикателство: по една малка задача всеки ден.
• На второ място е нивото на взаимоотношения с другите. На този етап
младежите трябва да осмислят какви искат да бъдат взаимоотношенията им с
околните – в интимните им връзки, в семействата им, в приятелския им кръг.
Например: могат да напишат писмо до себе си, което да включва стратегии
на реакция в случай, че се сблъскат със ситуация на насилие и към кого могат
да се обърнат за помощ, след като вече знаят какви структури за подкрепа
съществуват в техния контекст.
• Накрая, преминаваме към общественото ниво и основният въпрос, на
който търсим отговор, е как могат младежите да направят непосредствената
си среда по-чувствителна към насилието, основано на пол. Например: можем
да генерираме идеи за каналите на информация, които вече съществуват в
конкретния местен контекст: училищно радио или бюлетин, съществуващи
инициативи на училищното ръководство или предложение за нови, възможни
дейности в междучасията в общите училищни пространства, включване в
дейности на местни неправителствени организации и др. Ако имаме време
и наблюдаваме висока мотивация на групата, трябва да им помогнем да
направят възможно най-конкретен план за действие, който включва ясни цели
и дейности, крайни срокове и разпределени задачи с отговорници. Повече за
възможни действия можете да намерите в Глава 6.
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Упражнения
Име на упражнението СОЦИАЛНИ ОЧАКВАНИЯ
Теми
• Полови роли
• Полови стереотипи
Основни цели
• Да се визуализират и осмислят социалните очаквания,
свързани с половите роли, които определят аспекти
от живота ни от ранна възраст;
• Да се стимулира критично мислене.

ОПИСАНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Разделете участниците в малки групи от 4-5 човека всяка.
2. Раздайте на групите лепящи листчета и помолете участниците да запишат неща,
които са им казвани за начина, по който трябва да се държат или нещата, които
трябва да правят, защото са момчета или момичета. Всяко от тези неща трябва
да е записано на отделно лепящо се листче. Дайте им поне 15 минути за работа.
3. След като участниците са готови, помолете всяка група да избере доброволец,
който да застане в центъра, докато останалите участници залепят всички свои
листчета върху тялото му/й.
4. Сега помолете участниците от всички групи, с изключение на доброволците, да
сформират две общи редици и с телата си направят „коридор“. Доброволците
помолете да преминат един по един през „коридора“, докато всички групово
четат на глас нещата, които са изписани на залепените по тях листчета.
5. След като всички доброволци преминат през „коридора“, помолете всички да
седнат в кръг за обща дискусия и осмисляне. Използвайте следните въпроси:
• Как се чувствахте по време на упражнението?
• Как се чувстваха доброволците, когато всички листчета бяха залепени по
тях? А когато преминаваха през „коридора“ и чуваха нещата, които другите
казват за тях?
• А как се чувстваха останалите по време на преминаването през „коридора“?
• Кого представляват хората, подредени в двете редици?
• Можем ли да свържем упражнението с реалния живот и как?
• Кой създава и кой поддържа социалните очаквания, свързани с пола?
• Подкрепят ли тези социални очаквания половото равенство и защо?
• Какви са последствията, когато някой не отговаря на полово определените
социални очаквания?
• Какво се случва, ако тези социални очаквания не са в синхрон с нашите лични
ценности, нужди и изразяване?
6. Накрая помолете цялата група да свали всички залепени листчета от
доброволците като признак на добро отношение. Можете да завършите с обща
прегръдка.
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Име на упражнението БОРБА ЗА СТОЛОВЕ
Теми
• Властови отношения
• Полови роли
Основни цели
• Да се визуализират и осмислят темите: конкуренция
и сътрудничество, полови роли, полови стереотипи,
властови отношения;
• Да се стимулира критично мислене.

ОПИСАНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Осигурете толкова столове, колкото участниците (или няколко повече).
2. Разпръснете столовете на случаен принцип в центъра на стаята и помолете
участниците да застанат в кръг около тях.
3. Всеки участник получава малък лист хартия със задача, която трябва да изпълнят
в рамките на 5 минути. Те обаче нямат право да казват каква е задачата.
4. (На всеки лист е записана една от следните две задачи: 1) Извадете всички столове
от стаята; 2) Подредете всички столове в кръг в центъра на стаята. Половината
участници получават задача 1, а другата половина – задача 2).
5. Дайте знак за „Старт“. Оставете участниците да се опитват да изпълнят задачите
си и наблюдавайте поведението им и стратегиите, които предприемат. След като
достигнат до някакво решение, или е изтекло достатъчно време за изпробване
на различни стратегии, спрете упражнението и поканете всички за дискусия.
6. За дискусията използвайте следните въпроси:
• Как се чувствате? Какво се случи по време на упражнението?
• Доволни ли сте от начина, по който го изпълнихте?
• Каква беше първоначалната ви реакция и поведение?
• Каква беше стратегията ви за изпълнение на задачата?
• Комуникирахте ли с останалите? Ако не, защо? Ако да, как и с кого?
• Замислихте ли се как изпълнението на вашата задача влияе върху останалите?
• Как смятате, че това упражнение е свързано с реалния живот? В реалния
живот сме научени да се състезаваме, или да си сътрудничим? Дайте примери.
Как това се отнася към идеята за равенство?
• Можем ли да отнесем упражнението към темата за равенството на половете
и как? Какви задачи/предписания получаваме във връзка с пола си? Как
получаваме половите си роли и как това влияе на нас и на останалите около
нас?
7. Можете да продължите дискусията и да свържете упражнението с половите
стереотипи и техните последствия и насилието, основано на пола, спрямо нивото
на подготвеност и разбиране в групата. Упражнението е доста отворено и може
да се използва за посрещане на различни нужди в групата.
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Име на упражнението ПОСЕЩЕНИЕ ОТ ИЗВЪНЗЕМНО И РАЗКАЗВАНЕ НА
ИСТОРИИ

Теми
Основни цели

•
•
•
•
•

Полови стереотипи
Сигнали за насилие, основано на пола
Да се осмислят половите стереотипи;
Да се определят какви поведения в една връзка
представляват сигнали за насилие, основано на пола;
Да се разпознаят сигналите, характеристиките и
корените на насилието, основано на пола, в интимни
връзки.

ОПИСАНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Обяснете на участниците, че им предстои среща с извънземно, което посещава
Земята за пръв път и няма никаква представа как изглежда животът на
планетата. Извънземното не разбира понятието пол и разликите между
половете при хората. Тяхната задача е да му обяснят какви са характеристиките
на мъжа и на жената.
2. Дайте на участниците 10 минути да запишат тези характеристики, като могат
да го направят индивидуално или в малки групи.
3. След като приключат, участниците представят характеристиките, които са
идентифицирали – запишете ги на постер или дъска. Проверете записаните
характеристики и заедно с участниците ги подложете на анализ: винаги ли
тези характеристики се отнасят само за съответния пол, или е възможно да се
наблюдават и при другия? (напр. начин на обличане, физическа сила и др.)
4. Вероятно е много от примерите да са свързани с ролите на половете, а не с
биологичния пол. Правилна информация ли ще дадем на извънземното?
Премахнете всички характеристики, които не са биологично обусловени.
5. След като приключите дискусията за извънземното, преминете към втората
част на упражнението, която е свързана с разказването на истории. Обяснете
на участниците, че ще им прочетете началото на две истории, а те ще имат за
задача да ги довършат, като работят в малки групи (напр. ако имате 4 малки
групи, две от тях ще работят по история 1, а другите две – по история 2).
• История 1: А. и Б. са съученици и са двойка от няколко месеца. А. винаги
придружава Б. до вкъщи и до училище, прекарва цялото си време с него/
нея. В началото това не пречи на Б., но в един момент той/тя решава да
прекарва време и с други хора, вместо всяка свободна минута да е с А. (Как
продължава историята?)
• История 2: А. и Б. са в дискотеката със своите приятели, когато се появява
и бившето гадже на Б. Б. прегръща бившето си гадже, тъй като са запазили
добри отношения. Реакцията на А. е… (Как продължава историята?)
6. Дайте 10 минути на участниците да довършат историите и ги поканете да
ги прочетат за останалите. Заедно с всички участници анализирайте всяка
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от историите, като ползвате следните въпроси: Има ли сигнали за насилие
в историята? Кои са те? Какви други ситуации могат да доведат до такова
поведение?
7. След анализа на историите, поканете участниците обратно в малките групи
и им дайте за задача да разгледат историите отново и да запишат съвети за
главните герои, които да им помогнат да напуснат насилствената ситуация и
връзка.
8. Нека участниците представят своите съвети – запишете ги на постер или
дъска. Обсъдете дали можете да добавите други съвети как можем да напуснем
насилствена връзка и къде може да потърсим помощ.
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Глава 5
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Неформално
образование извън
училище: младежки
летни лагери
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Защо летни лагери за равенство на половете и срещу
насилието, основано на пола?

В

предишната глава вече обсъдихме защо неформалното образование е
подходяща образователна парадигма за изграждане на компетенции
сред младите хора по темите за пола и насилието, основано на пола:
позволява холистичен подход към процеса на учене на младежите
(знания, умения и нагласи) и ги поставя в центъра на този процес. Това е още
по-вярно, когато се занимаваме с чувствителни теми и поставяме под критичен
анализ концепции, които се възприемат за даденост – като половите роли и
половите стереотипи, с които сме социализирани и които в някои случаи са
директно свързани с насилието, основано на пола.
Наистина, неформалното образование може да се използва в училище и това носи
много предимства (виж Глава 4), но училищната среда има своите ограничения.
Първото от тях е времето: по правило училищата работят по стриктна учебна
програма и времеви график, което често означава, че имаме 35 или 45 минути,
за да загреем групата, да преминем през упражнение, да го осмислим и да
направим оценка. За много упражнения това време няма да е достатъчно –
особено упражнения, които превеждат участниците през някакво преживяване
и които изискват по-сериозна подготовка на групата, влизане и излизане от
роля и др. На второ място е проблемът с концентрацията: младите хора, с които
работим, често мислят за някой от следващите часове или са вече затрупани със
съдържание, което е напълно различно от темата, с която ги занимаваме. Трето,
училищната обстановка идва със своя багаж и дори ако изграждаме нейерархичен
процес на учене, който насърчава участието, заобикалящата среда все пак
може да повлияе на желанието и възможностите на младите хора да поемат
кормилото на своя процес на учене. В училищна обстановка учениците имат
склонност да гледат на фасилитатора като на учител и очакват да получат знания
(вместо да ги конструират сами) или се притесняват да поемат активна роля в
процеса. И накрая, но не и по важност, внасянето на неформалното образование
във формална образователна среда поставя под въпрос един от основните му
принципи – доброволното участие. Наистина, участниците имат свободата да
решат дали искат да бъдат част от конкретен процес на учене, но това е по-трудно,
като се има предвид, че се намират в клас, в присъствието на учител и в среда, в
която участието обикновено не е по желание, а се налага отгоре надолу.
За да минимизираме тези фактори, по темите за пола и насилието, основано
на пола, препоръчваме наред с училищните работилници да се организират и
извънучилищни процеси на учене на базата на неформално образование. Те могат
да приемат най-различни форми, но в рамките на нашата инициатива „Ново
поколение“ ние избрахме едноседмични присъствени летни лагери. В летните
лагери виждаме следните предимства:
•

Интензивност на преживяването. Едноседмично преживяване вън от
дома остава ярък спомен в съзнанието на младежите, още повече, че това
преживяване е често наситено с емоции. В този смисъл да въздействието
на процеса вероятно ще изпъкне по-силно от няколко часа в училище,
разпръснати във времето.
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•

•

•

•

•

•

Гъвкавост откъм време и пространство. Форматът на летните лагери
позволява по-голяма гъвкавост във времевото планиране на процеса на учене
и различните негови елементи – така се дава възможност за използване на
упражнения, които отнемат часове откъм подготовка, изпълнение и оценка.
По-лесно е и организирането на дейности на открито.
Голямо разнообразие на упражнения. С по-малко ограничения на
времето и пространството, програмата на един летен лагер позволява
подготвянето на разнообразна програма с различни упражнения, които
следват ясна логика, т.е. упражненията се надграждат едно друго. Това
надграждане естествено ще доведе до планиране на последващи действия.
Подкрепа на мотивацията. По правило летните лагери силно увеличават
мотивацията сред младежите в две посоки: 1) мотивация за включване в
лагера, което може да е особено важно за теми около пола, които в някои
контексти се възприемат за противоречиви; 2) мотивация за активно участие
по време и след лагера – нашият опит показва, че почти всички млади
хора, които активно участват в планирането и изпълнението на последващи
кампании, са били участници в летните ни лагери.
Преливане на теорията в практика. Тъй като времето, което младежите
прекарват заедно, е много по-дълго на един летен лагер, това позволява да се
изготвят и изпълняват общи групови правила, свързани с темата, напр. полови
предразсъдъци и добро отношение. По време на лагер имаме уникалния шанс
да създадем и поддържаме култура на уважение и да прилагаме на практика
ценностите, за които говорим на теория.
Социализиране. Присъствените извънучилищни събития позволяват
на младите хора да социализират много по-интензивно и да се запознаят с
нови хора отвъд класа си. Това допринася за техния процес на учене, особено
във връзка с личностното им развитие и компетенции за комуникация. Но
социализирането подкрепя и развиването на компетенции, свързани с темата,
тъй като процесът на учене се случва извън обичайната среда на младежите,
която може да препотвърждава стереотипи или подвеждащи разбирания за
половете и насилието, основано на пола.
Учене и действие. Накрая, времето, което летните лагери предоставят за
работа с участниците, наред с груповата динамика, повишената мотивация
и културата на уважение, създават хранителна среда за планиране или дори
започване на конкретни последващи дейности. Това ще бъде разгледано позадълбочено в следващата глава.

Как да организираме лагер?
Въпросът има два елемента: как да планираме лагера откъм съдържание (по отношение
на процеса на учене) и как да го планираме организационно (по отношение на логистика,
безопасност и удовлетвореност). По отношение на съдържанието, прегледайте
отново това, което вече казахме за планирането на процеса на учене (включително
идентифициране на нуждите) в предходните глави. Лагерът е просто друга форма
на обучителен процес, който използва неформално образование, и към него
трябва да се подхожда като такъв. Първата стъпка от този процес е избор на набор
от компетенции, развитието на които бихме искали да подкрепим сред нашите
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участници. Ето пример:
• умения за разпознаване на форми на насилие, основано на пола, в различни
ситуации, с фокус върху училищната среда и интимните връзки;
• разбиране на различни стратегии за реакция срещу насилието и насилието,
основано на пола;
• повишена информираност във връзка с равенството между половете;
• умения за заемане на активна позиция срещу насилието, основано на пола,
както и повишена мотивацията за заемане на такава позиция;
• лидерски и други хоризонтални умения, свързани с изразяване, креативност,
групова работа, диалог и ефективна комуникация.
Следващата стъпка е създаването на логически последователна програма,
която да обхване развиването на тези компетенции и която предлага специални
образователни упражнения, които ще преведат участниците през качествен процес
на учене. В много случаи не е необходимо да създаваме нови упражнения, а можем
да използваме съществуващи ресурси: някои от тях можете да видите в края на
тази публикация. Все пак, ако не намерите подходящо упражнение за това, което
се опитвате да постигнете, може да се наложи да създадете свое упражнение или да
адаптирате съществуващо. Партньорите, работещи по проекта „Ново поколение“
на няколко пъти се натъкнаха на такава ситуация: някои от упражненията, които
създадохме за целите на проекта, са публикувани в различните глави на тази
публикация.
След като сме конструирали програмата, не трябва да я приемаме като приключен
продукт, който не може или не трябва да се преразглежда. Напротив, трябва
да бъдем отворени за промени, с които да отразим груповата динамика или
специфични нужди, които може да възникнат в процеса. Ако например осъзнаем,
че участниците не са успели да изградят цялостно разбиране за пола в резултат на
упражненията, които сме изпълнили за тази цел, няма смисъл да продължаваме
по-нататък с програмата и да изследваме насилието, основано на пола. В този
случай ще се наложи да променим програмата и да добавим елемент, с който
да изчистим объркванията сред участниците. След като сме сигурни, че сме
изградили солидно разбиране за пола, можем да продължите напред.
Важна част от изграждането на програмата е логичният ход по отношение на
теми: напр. нуждаем се от понятието за пол, за да разберем понятието за насилие,
основано на пола; имаме нужда от общо разбиране за насилието, основано на
пола, преди да изследваме конкретни негови форми и т.н. Едновременно с това
програмата следва да взима предвид прехвърляне на чувството за собственост
върху процеса от екипа към участниците. На практика това означава, че в първите
дни на лагера екипът ще играе по-активна роля в управлението на процеса и
сравнително стриктно ще насочва групата чрез упражнения с ясни инструкции и
планирани резултати. С напредването на лагера трябва да се даде приоритет на
повече групова работа и пространство за творчество от страна на участниците.
До края на лагера приносът на екипа намалява за сметка на активната работа на
участниците – екипът само удържа пространството, което сега е изпълнено с идеи
и работа от страна на участниците. Тази фаза от процеса обикновено съвпада с
планирането на последващи действия.
И накрая, за дългосрочните присъствени обучителни процеси като летните
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лагери, е важно да осигурим пространство за рефлексия в края на всеки ден. Това
обикновено се прави с така наречените „групи за рефлексия“, където в малки
групи участниците биват насърчават да разсъждават за изминалия ден откъм
процес и съдържание, като същевременно им се дава възможност да дадат обратна
връзка. Това е особено важно за теми като пол и насилие, основано на пола, тъй
като изследването им може да доведе до объркване, дискомфорт или чувство на
преумора за някои участници. „Групите за рефлексия“ са и важен инструмент за
обучителния екип, за да прецени дали програмата се нуждае от промени.
Пример: Програма за летен лагер, посветен на насилието, основано на
пола (България)
Ден 1:
Въведение

Ден 2:
Основни
понятия

Ден 3:
Ден 4:
Проявления
Действия
на насилието,
основано на
пола
Закуска
Закуска

Ден 5:
Действия и
закриване

Изграждане
на екипи и
„семейства“

Полови
измерения на
интимни връзки:
Абигейл

Работа по идеи
за кампании

Почивка
Биологичен
пол, пол
и полови
неравенства
(упражнения от
Gender Matters)

Почивка
Здравословни
интимни връзки
(упражнения от
Heartbeat)

Обяд
Насилие,
основано на
пола: понятие и
казуси
Семеен сбор
(рефлексия)
Вечеря
Игра на мафия

Обяд
Насилие,
основано на
пола, в училище:
театрални казуси
Семеен сбор
(рефлексия)
Вечеря
Настолни игри

Закуска
Пристигане,
добре дошли

Запознаване и
сплотяване

Правила и
инструктаж

Семеен сбор
(очаквания)
Вечеря
Игри за
разчупване на
леда

Лични позиции
и идеи за
кампании /
Заснемане на
видеа Teens
React
Почивка
Лични позиции
и идеи за
кампании /
Заснемане на
видеа Teens
React
Обяд
Обща снимки и
индивидуални
снимки
Семеен сбор
(рефлексия)
Вечеря
Вечер на
талантите

Закуска

Почивка
Представяне
на идеи за
кампании;
поемане на
ангажимент
за последващи
действия
Обяд
Оценка и
закриване

Отпътуване

По отношение на логистиката и техническата организация на лагера, основните
елементи са като при организирането на всяко друго събитие. Въпреки това, някои
специфики е важно да се вземат под внимание особено когато младите хора, които
участват в лагера, са непълнолетни:
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•

•

•

•

•

•

•

следвайте националното законодателство – в много страни има
конкретни (и много строги) правила за организиране на летни лагери; те
включват изисквания за специфичен лиценз за фасилитаторите, изисквания
за настаняване, безопасност, процедури, разрешителни, уведомления,
администрация на лагера и т.н.
съгласие на родителите – независимо от националните правила, винаги
трябва да имаме писмено родителско съгласие непълнолетен участник да
участва в лагера; в съгласието е добре подробно да бъде описано съдържанието
на лагера, особено когато става въпрос за теми като пол и насилие, основано на
пола, за да се избегнат всякакви последващи възражения от родители относно
съдържанието и темите, на които е посветен лагерът;
защита на данните – уверете се, че събирате, обработвате и съхранявате данни
според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)
и национални правила; имайте предвид, че в случай на летни лагери с деца със
сигурност ще трябва да обработвате чувствителни данни, напр. здравословно
състояние; прегледайте процедурите си, за да се уверите, че спазвате
европейските и националните разпоредби;
обучение на екипа, кодекса на поведение – екипът от обучители и
фасилитатори трябва да следват кодекс за поведение, който включва въпроси
за безопасността на децата, но взема предвид и възможното влияние върху тях
(напр. без тютюнопушене или консумация на алкохол пред участниците);
безопасност на лагера – уверете се, че има система за подаване на сигнали
и че тази система е ясно обяснена на участниците в лагера, така че те да са
наясно в какви случаи трябва да подадат сигнал, как и до кого; това трябва да е
в съответствие с вашата организационна политика за защита на детето; за позадълбочено разбиране на политиките за закрила на детето, проверете ресурсите
на Keep Children Safe: https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keepchildren-safe/capacitybuilding/
баланс на обучението със свободното време – опитайте се да поддържате
добър баланс между свободното време и времето, прекарано в обучителни
сесии; натоварването на участниците с прекалено много учене може да не е
продуктивно, а и може да настрои групата срещу вас; дискутирайте тази тема с
участниците;
място, привлекателно за млади хора – когато избирате място за лагера,
имайте предвид, че освен да е удобно, достъпно и безопасно, то трябва да е
привлекателно за младите хора; места с игрища на открито, басейни и други
съоръжения за забавление са обикновено подходящи за тази цел.

Как да оценим лагера?
Оценката трябва да ни помогне да разберем дали сме постигнали целите си. В
случай на обучителни летни лагери обаче, това, което искаме да направим, не
е самото организиране на лагер – целта ни е да изградим компетенции сред
младите хора във връзка с равенството между половете и насилието, основано на
пола. Летните лагери са просто пътят, който трябва да ни отведе там. Ето защо не
трябва да се фокусираме върху оценката на самия лагер, а какво е постигнал той.
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Поради тази причина централната ни препоръка е да избягваме да фокусираме
своите въпросници и усилия за оценка върху удовлетвореността на участниците,
а върху това, което са научили. Например: ако участниците прекарат целия
лагер в басейна, вместо да участват в сесии, те може да са много доволни. Ако
формулярите за обратна връзка са фокусирани върху удовлетвореността им, те ще
покажат страхотни резултати, но това ли наистина е смисълът на летния лагер? От
друга страна, участниците може да имат оплаквания (много често от недостатъчно
свободно време), но по-ниски нива на удовлетворение от графика на лагера,
храната или настаняването не са свързани с това, което са научили. Централната
точка на оценката ни трябва да бъде обучителният процес.
Докато в повечето случаи оценяването на формалното образование се извършва
чрез тестване, това не е така в неформалното образование. Тестовете са начин за
измерване на знанието, но това, което се опитваме да изградим с неформалното
образование не се измерва лесно с тестове. Един от начините, по които можем да
подходим спрямо оценката в неформалното образование, е чрез самооценяване.
В крайна сметка, ако неформалното образование поставя обучаемите в центъра
на процеса и ги прави директно отговорни за този процес, те са и в най-добра
позиция да идентифицират и анализират своя собствен напредък. Въпреки това,
за да бъде проследен правилно този напредък, препоръчително е участниците да
се самооценят както след лагера, така и преди него.
По-долу можете да видите сравнение на самооценката на участниците по ключови
компетенции в началото и в края на един летен лагер. Това са автентични данни
от първия летен лагер, организиран в рамките на проекта „Ново поколение“, в
България.
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Пример: Входящи и изходящи въпросници за оценка
ВХОДЯЩ ВЪПРОСНИК
1. Защо решихте да се включите в лагера?
........................................................................................
2. Моля отбележете кое е вярно за вас:

Разбирам какво е пол и
какви са измеренията му;
Знам какво са стереотипи,
свързани с пола и мога да
ги разпознавам;
Разпознавам насилието,
основано на пола, особено
в интимна връзка;
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Знам как да реагирам,
когато съм жертва или
свидетел на насилие,
основано на пола.

ИЗХОДЯЩ ВЪПРОСНИК

Разбирам какво е пол и
какви са измеренията му –
биологичен и социален;
Знам какво са стереотипи,
свързани с пола и мога да
ги разпознавам;
Разпознавам насилието,
основано на пола, особено
в интимна връзка;
Знам как да реагирам,
когато съм жертва или
свидетел на насилие,
основано на пола,

2. Научихте ли нещо по време на летния лагер?
А) Да, много!
Б) Да, но не чак толкова много.
В) Не
3. Кои са трите най-важни неща, които научихте по време на лагера?

4. Моля оценете екипа от обучители:
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5. Какво е цялостното ви впечатление от лагера?

6. Бихте ли се включили в бъдеща училищна кампания за
противодействие на насилието, основано на пола:

7. Моля отбележете доколко сте доволни от:
1

2

Настаняване (стаи)
Храна
Конферентна зала
Обучителни материали
Други удобства (басейн, СПА и др.)
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Упражнения
Име на
упражнението
Теми

Основни цели

ОПИСАНИЕ
СТЪПКА ПО
СТЪПКА

КАЗУСИ

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА ИЛИ НЕ?

•
•
•
•

Насилие, основано на пола
Насилие
Предразсъдъци, свързани с пола
Да се изгради разбиране какво е насилие, основано на пола
(и какво не е);
• Да се дискутират конкретни проявления на насилието,
основано на пола;
• Да се анализират нюансите при насилието, основано на
пола (предразсъдъци, свързани с пола).
1. Упражнението е подходящо, след като участниците вече
са конструирали разбиране за това какво означава насилие,
основано на пола.
2. Разделете участниците в малки групи от 4-5 души и дайте на
всяка група четирите казуса.
3. Помолете участниците внимателно да прочетат всеки казус,
да го обсъдят и да решат за всеки един от тях дали представлява
насилие, основано на пола, както и да подготвят аргументи защо.
4. Помолете всяка група да представи един казус и своите
констатации. Обсъдете всеки от случаите в голямата група.
5. Участниците често са склонни да решат, че няма насилие,
основано на пола, в казус 2. Въпреки това, попитайте ги дали
негативните последствия от публично разпространените голи
снимки ще бъдат еднакви за момчето и за момичето в казуса
(непропорционално засягане на момичетата).
Казус 1: Марина, на 36 години, е във връзка с мъж от 3 години.
Той я блъска през прозореца от първия етаж. Съсед се обажда
на полицията и подава сигнал срещу партньора на Марина. Тя
е била и преди в болница с наранявания от партньора си. От
болницата я препращали към полицията, но винаги, когато се
стигнело до там, тя казвала, че е нападана от непознат човек на
улицата. Не искала да злепоставя партньора си, защото й било
„жал за него“.
Казус 2: Момче разпространява публично голи снимки на
бившата си приятелка, след като първо тя е разпространила
негови.
Казус 3: Мъж и жена са женени от пет години. Мъжът иска
развод, като твърди, че жена му е прекалено амбициозна,
работи в много в преследване на кариерата си и не му обръща
достатъчно внимание.
Казус 4: Момче в 9-ти клас е обиждан публично от двама
дванадесетокласници, защото е дошъл на училище с розова
тениска.
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Име на
упражнението
Теми

Основни цели

ИЗИГРАЙТЕ ГО: НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА, В
УЧИЛИЩЕ

•
•
•
•
•

ОПИСАНИЕ
СТЪПКА ПО
СТЪПКА

1.
2.
3.

4.

5.

Насилие, основано на пола
Насилие в училище
Реакции срещу насилието, основано на пола
Да се разгледат проявления на насилието, основано на пол,
в училищна среда;
Да се обсъдят възможни стратегии за реакция срещу
насилието, основано на пола, в училище.
Упражнението е подходящо, след като участниците са наясно
какво е насилие, основано на пола, неговите проявления и
участници (извършител, жертва, свидетел, власти).
Разделете участниците в малки групи от 6-7 души и им
кажете, че всяка група трябва да изиграе кратък театрален
скеч.
В скеча те ще трябва да покажат ситуация на насилие,
основано на пола, в училищна среда и как някой се опитва да
реагира срещу него. От участниците зависи дали реакцията
ще бъде успешна. Помолете ги да помислят за реалистични
случаи (може би някои, които вече са се случили в тяхното
обкръжение). Предупредете ги, че ако някой от групата е бил
жертва на насилие, основано на пола, не е препоръчително
той да играе жертвата в скеча.
Дайте им време за обсъждане и подготовка. Поканете ги да
представят скечовете си един след друг, без да ги обсъждате
(обикновено групите, които все още не са представяли, не
могат да се концентрират върху дискусията).
След изпълнението на всички скечове обсъдете с
участниците ситуациите, която сте наблюдавали, както и
възможните стратегии за реакция: какви са били, работили
ли са, възможни ли са други стратегии за реакция.

Име на
упражнението
Теми

ЗАТВОРЪТ НА ЛЮБОВТА

•
•

Сплотеност на групата
Добро отношение

Основни цели

•

Да се наблегне на положителни ценности и да се усети
положителното въздействие, което можем да имаме върху
околните чрез жестове на добро отношение.
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ОПИСАНИЕ
СТЪПКА ПО
СТЪПКА

1. Добре е това упражнение да се направи навън по тъмно.
Необходими са по 1 факла на група, която да носят в тъмното.
Подобно е на играта Gymkhana, в която участниците търсят
задачи и ги изпълняват. Тук основна роля имат трима
герои (изпълнявани от фасилитаторите): Любовта, която
е завързана с въже за дърво; Пазителят, който държи
любовта затворник; и Насилието, което се опитва да
саботира освобождаването на Любовта. Основната цел на
упражнението е да бъде освободена Любовта.
2. Разделете участниците на малки групи. Всяка група получава
парче плат с различен цвят. Оттук насетне членовете на
всяка малка група трябва да се движат винаги заедно, като
всички държат плата.
3. След като им се даде сигнал, групите трябва да излязат да
търсят „бомби“ (балони), но само такива, които са от техния
цвят. Щом намерят балон, те го пукат и вътре намират код,
който трябва да разкодират (това може да са различни
въпроси, свързани с равенството); след като решат кода
или отговорят на въпроса, те отиват при директора на
упражнението, за да си разменят кода за „добро дело“,
например: прегръдка. Полученото действие групата трябва
да изпълни за Пазителя. С всяко следващо добро действие,
Пазителят постепенно отпуска възела на Любовта, докато
накрая тя е свободна.
4. Паралелно с развитието на играта, Насилието ще се
разхожда наоколо, ще се крие и ще се появява от време
на време и ще пречи на групите. Всяка малка група може
да се защити от Насилието, като се скрие под плата и
остане заедно като група. Ако не го направят, Насилието
неутрализира последното им добро дело и така ще попречи
за освобождаването на Любовта.
5. Когато всички групи изпълнят своите задачи и добри дела
и Любовта е освободена, можете да съберете цялата група
и да направите дискусия за преживяваното и да поканите
участниците да направят изводи за това, което са научили
чрез упражнението.

“

ПО ВРЕМЕ НА ЛАГЕРИТЕ УЧАСТНИЦИТЕ
АКТИВНО ДИСКУТИРАХА И ОБМИСЛЯХА,
ПРИДОБИВАХА НОВИ ЗНАНИЯ И
УМЕНИЯ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА
НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА И
НЕЗДРАВОСЛОВНИТЕ ИНТИМНИ ВРЪЗКИ.
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Име на
упражнението
Теми
Основни цели

ОПИСАНИЕ
СТЪПКА ПО
СТЪПКА

ЗДРАВОСЛОВНА МУЗИКА

•
•
•

Полови норми
Сексизъм в музиката
Да се идентифицират различни сексистки послания в
музикални текстове.

1. За да се подготвите за тази дейност, добре е да проучите
песните, които младите хора, с които работите, слушат и да
изберете тези, които имат сексистко съдържание.
2. Започнете сесията, като пуснете произволна песен и
поканите участниците, ако искат, да потанцуват малко, за
да се раздвижат и заредят с енергия. Изберете енергична
песен.
3. Поканете участниците да седнат и прожектирайте текста на
песента на стената. Попитайте участниците какво мислят за
текста и как ги кара да се чувстват.
4. Разгледайте текста и ако участниците намерят сексистки
език, запишете фразата на постер и обсъдете какъв вид
съобщение е скрито зад текста и какви последици може
да има върху хората, които слушат тази песен. Помислете
заедно как може да се промени текста така, че вместо
сексизъм, да насърчава култура на уважение и равенство.
5. След това разгряване, разделете участниците на малки групи
и дайте на всяка група отпечатани текстове на популярни
песни (добре е да има повече отпечатани текстове, за да
имат групите избор). Всяка група трябва да избере един
текст и да го преработи, променяйки думите или изразите,
които са намерили като обидни за жените и/или третират
жените като предмети или стока.
6. Най-добрият начин за завършване на това упражнение
е да се даде време на групите да репетират песента, която
са преработили и да я представят в нов вариант. Може да
организирате и караоке вечер, където групите да изпълнят
новите версии на песните.

“

МИСЛЯ, ЧЕ ТОЗИ ЛАГЕР БЕШЕ ПРЕКРАСНА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЕБЕУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ,
ЗАЩОТО НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА
ПОДОБРИМ СОЦИАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ И ДА
ДЕМОНСТРИРАМЕ ТАЛАНТА СИ.
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Действия и кампании
срещу насилието,
основано на пола

УЧИЛИЩЕ
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Защо е важно да действаме срещу насилието,
основано на пола?

Н

асилието, основано на пола, не е просто теоретично понятие – то е
реалност за милиарди хора по света, на всеки континент и във всяка
държава. Има сериозни последствия и наранява хората, ограничавайки
правото им на живот, телесна автономност, физическо и психическо
здраве, достойнство, личностно развитие и реализация. Насилието, основано на
пола, е вплетено в нашите общности и ги наранява отвътре. То е нарушение на
правата на човека, което трябва да бъде адресирано и унищожено.
Поради тази причина очакваме, че образованието срещу насилието, основано на
пола, не се ограничава до класната стая, а трябва да има по-широко въздействие.
По своята същност то е образование за правата на човека, но фокусирано върху
конкретна тема. Ако разгледаме едно от най-важните образователни ресурси за
образование по правата на човека – Наръчника за обучение по човешки права за
млади хора „Компас“, разработен от Съвета на Европа – ще видим, че действието
винаги е било включено в тази образователна парадигма. В „Компас“ има цяла
глава, посветена на предприемането на действия. Изключително важно е да
планираме нашите образователни процеси по начин, който насърчава действията,
колкото и малки да са те.
Да предприемем действия не означава непременно да излезем на улицата,
въпреки че определено имаме нужда от повече хора, които участват в протести и
демонстрации. Действията могат да приемат много форми както на лично, така
и на колективно ниво. Те могат да са както мащабни политически действия, така
и нещо малко като подкрепа на приятел, който страда от насилие, основано на
пола или споделяне на собствените си преживявания – публично или с приятели.
Личното е политическо и тези действия, колкото и малки да изглеждат, всъщност
създават социалната инфраструктура за по-мащабни промени.

Какво означава да действаме срещу насилието,
основано на пола?
Както споменахме, очакваме, че образованието срещу насилието, основано на
пола, води до промяна, която ще допринесе за прекратяване на този вид насилие.
Започваме с промяна на нагласите, но се стремим и към промяна на поведението,
напр. да започнем да правим нещо, което не сме правили преди – или защото не
сме осъзнавали, че трябва да бъде направено, или защото не сме знаели как да го
направим, или защото ни е липсвала смелостта да го направим. За да опростим
нещата, ние разглеждаме действията срещу насилието, основано на пола, като два
основни вида: като реакция или като проактивност (кампания). Тук ще разгледаме
първия вид.
Реакциите срещу насилието, основано на пола, са лични действия, които предприемаме
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в ежедневието си, когато станем жертва, пряк или косвен свидетел на насилие,
основано на пол. В някои случаи нашата реакция може буквално да спаси
човешки живот.
Ето няколко примера:
1) Подозирате, че някой във вашето близко обкръжение е жертва на
физическо насилие вкъщи. Как можем да реагираме?
2) Ставате свидетел на неподходящо поведение от страна на
началника ви (мъж) към ваша колега жена. Как можем да реагираме?
3) Ваша приятелка започва да избягва да се среща с вас и останалите
си приятели по искане на нейния партньор, което се случва заедно с
други значими промени в начина й на живот. Как можем да реагираме?
Разбира се, всеки случай е много специфичен и обикновено изисква много
специфичен подход. Ето защо няма златни правила, които да отговарят на всяка
ситуация, но има някои основа принципи, които трябва да следваме.
• Ако сме свидетели на физическо насилие, докладваме веднага!
Когато става въпрос за физическа безопасност, правилото е много просто – трябва
да го докладваме. В други случаи може да има съмнения как да се намесим, но
телесната автономност и физическото здраве не са сред тях. Ако физическото
насилие се случва на улицата или на мястото, където живеем (напр. при съседите),
веднага се обаждаме на полицията. Ако е на работното ни място, в образователна
институция или търговски център например, можем да се обърнем към управител,
служител по сигурността или друг орган, тъй като те ще могат да реагират побързо. В този момент основната ни цел е насилието да бъде прекъснато възможно
най-скоро и да се ограничи вредата. Ако можем, добре е да направим снимки
или видео, така че да има доказателство. След като насилието е прекъснато, все
още можем да помогнем, като подкрепим жертвата: да попитаме как се чувства,
дали има нужда от нещо и да я уверим, че сме на тяхна страна и сме готови да им
помогнем.
•

Когато знаем, че член на семейството или близкото ни обкръжение
търпи насилие
Когато знаем със сигурност, че човек от приятелския ни кръг или член на
семейството ни е жертва на насилие, тъй като са споделили това с нас, задачата
ни е да ги подкрепим и овластим. В някои случаи е добре да се въздържаме да
им нареждаме какво да правят (напр. да избягваме думи като „трябва веднага
да напуснеш тази връзка“), защото така може да напомним с поведението си
на насилника. Вместо това е важно да изграждаме доверие и да предлагаме
емоционална подкрепа. Винаги трябва да помним, че напускането на ситуация
на насилие не е толкова лесно, колкото може да изглежда и че в някои случаи е
допълнително затруднено от емоционална или финансова зависимост, понижено
самочувствие и намалена самостоятелност, чувства и пр. В общия случай (освен
ако няма индикатори за физическа опасност), не е добре ние да се обръщаме
към полицията или друга институция за подкрепа: това трябва да е решение
на жертвата. В противен случай, ако докладваме от тяхно име и без тяхното
съгласие (напр. защото те не са готови за тази стъпка), възможно е да отрекат
насилието пред властите, а впоследствие да търпят още повече насилие. Важно
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е да подпомагаме жертвата да осъзнае, че ситуацията на насилие не е нормална
и че има ресурси и начини да се получи помощ. Задължително споделяме с тях
за съществуващи горещи линии за жертви на насилие и ги насърчаваме да ги
наизустят или да ги запишат в телефона си под определено име (напр. Надежда).
Винаги е добре да предложим да ги придружим, ако решат да потърсят помощ.
И никога не трябва да забравяме, че онлайн комуникацията с жертва на насилие
може да бъде следена от нейния насилник, в зависимост от обхвата на контрола,
който той упражнява спрямо нея в конкретния случай.
• Когато дете, с което работим, сподели, че е жертва на насилие
Вече споменахме, че е много вероятно в работата си с млади хора по темата за
насилието, основано на, някой от групата да търпи такъв вид насилие у дома,
в интимната си връзка или в училище. Трябва да имаме това предвид, когато
планираме образователните си дейности. Трябва също така да се съобразяваме,
че когато обсъждаме в дълбочина ситуация на насилие и особено когато ползваме
упражнения с преживяване, има възможност за повторно травматизиране на
настоящи или бивши жертви. Когато забележим, че някой в групата е силно
афектиран от темата, обикновено го каним на разговор насаме и го питаме дали има
нещо, което иска да сподели с нас или дали можем да окажем друг вид подкрепа.
Ако подозираме, че едно дете търпи насилие у дома или в интимната си връзка,
трябва да сигнализираме училищния психолог, съветник или учител. В някои
страни и в конкретни училища може да има специални протоколи за реакция, които
може да се наложи да спазваме стриктно. Във всеки случай, подозрението, че дете е
в ситуация на насилие, трябва винаги да бъде адресирано и разследвано. В повечето
страни съществуват специализирани горещи линии за деца, с които ние трябва да
сме наясно и да ги популяризираме сред младежите чрез нашите дейности.
Във всички случаи, когато реагираме и се опитваме да помогнем на някой около
нас, който е в ситуация на насилие, трябва да си даваме сметка, че нашата помощ
може да бъде отхвърлена. Това не трябва да ни обезкуражава и определено не
трябва да го приемаме лично. Нормализирането и оправдаването на насилието
и ограничаването на контактите на жертвата са част от стратегиите, които
насилниците често използват и които обикновено са много успешни. Трябва да
разберем, че ако някой каже, че не иска нашата помощ, това не означава, че не се
нуждаят от нея. Означава, че трябва да намерим по-добър начин да предложим
подкрепа. Разбира се, от никого не се очаква да посвети цялото си време и
енергия, за да спаси приятел от насилствена връзка, но не бива и твърде бързо да
се отказваме. А в процеса винаги трябва да имаме предвид уязвимата ситуация, в
която се намира преживяващият насилие.

Как да планираме и изпълним кампания срещу насилието,
основано на пола?
Дотук разгледахме как можем да реагираме, когато се сблъскаме с насилие,
основано на пола, в непосредственото ни обкръжение. Но можем да направим
повече – можем да бъдем проактивни и да се опитаме да работим с общностите си
78

ПЪТЕШЕСТВИЕ

за противодействие и превенцията чрез повишаване на осведомеността, обучение
и искания за промяна.
Кампанията срещу насилието, основано на пола, е набор от дейности с общо
послание, чрез което се стремим да пренесем целевите групи на нашата
кампания от точка А до точка Б. Точка А е настоящата ситуация по отношение на
знанието, разбирането, преобладаващите нагласи; точка Б е желаната ситуация,
състоянието, което искаме да постигнем: напр. повече знания, по-дълбоко
разбиране, променени нагласи. Как ще изглежда кампанията на практика ще
зависи от непосредствената ни среда, местния контекст, наличните ресурси и др.
Тук представяме някои примери за инструменти, които могат да се използват в
кампания срещу насилието, основано на пола.
• Улични акции, флашмоби, шествия и други
Шествията и протестите за правата на жените, срещу насилието, основано на
пола, и за борбата с неравенствата са класическа форма на действия по цял свят
от десетилетия насам. През последните години отново виждаме изключително
големи шествия и женски стачки по повод Международния ден на жените (8 март)
и Международния ден за премахване на насилието над жени (25 ноември), които се
случват едновременно в много части на света. Има и големи по размер протести по
отношение на конкретни политики, като например т.нар. „Черен протест“ в Полша
през 2016 г. срещу рестриктивната политика за абортите, „Маршът на жените“ във
Вашингтон през 2017 г. по повод встъпването в длъжност на Доналд Тръмп или
протестите в Аржентина за отмяната на забраната за аборти през 2018 г. Партньорите
в проекта „Ново поколение“ активно участват или организират подобни събития.
• Кампании срещу вредни полови стереотипи
Борбата с вредните полови стереотипи е важна част от превенцията на насилието,
основано на пола. В този случай точка А е разбирането, че жените имат
традиционни полови роли, от които не трябва да се отклоняват: напр. трябва да
стоят у дома и да се грижат за децата; не могат да бъдат добри учени; не стават за
добри политици. За да се адресира този проблем, могат да се използват различни
комуникационни стратегии. Много често използваме историите на успешни жени,
преодолели половите стереотипи и доказали, че могат да са толкова успешни,
колкото мъжете в различни сфери на обществения, политическия, културния и
научния живот.
В контекста на проекта „Ново поколение“ например, изработихме календари,
които почитат изтъкнати жени от миналото и настоящето на нашите общества.
Календарите бяха разпространени в училищата и местните общности:
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От календара на Cazalla Intercultural, Испания
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От календара на ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, България
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От календара на SZANSA, Полша

• Кампании срещу домашното насилие
Част от проблема с насилието, основано на пола, е, че жертвите чувстват, че
не са в състояние да го прекратят, защото е силно нормализирано, т.е. широко
се приема за нормално. Ето защо кампаниите, които се противопоставят на
нормализирането на различните форми на домашно насилие, са от решаващо
значение. Това е пътят, който трябва да изминем от точка A (насилието се приема
за нормално) до точка Б (разбиране, че насилието не е нормално и няма такова
нещо като „незначително насилие“). Обръщаме внимание, че подобни кампании
обикновено повишават осведомеността на хората и за съществуващи услуги за
подкрепа като горещи линии за жертви на насилие, основано на пола и/или
домашно насилие. Всеки път, когато планираме подобна кампания, трябва да
знаем за тези горещи линии и други форми за подкрепа на национално и местно
ниво и винаги да ги популяризираме сред младите хора, с които работим.
• Използване на видеа
Видеата са мощен инструмент в днешната реалност, доминирана от социални
медии и могат да бъдат използвани за предаване на нашите послания и за
повишаване на осведомеността за насилието, основано на пола. Чудесен пример
е особено популярното анимирано видео, което прави паралел между правенето
на секс и пиенето на чай, за да обясни концепцията за съгласие. Младите хора,
с които работим, често са много находчиви, що се отнася до правенето на видеа.
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Създаването на видео може да бъде чудесен начин да изразят и споделят своето
послание. Например, в рамките на проекта „Ново поколение“ работихме с
младежи по създаването на видеа в стил „тийнейджъри реагират“. В тях, пред
камера, младежите гледат видео материали, свързани с половите стереотипи и
насилието, основано на пола, и ги коментират в реално време.
Можете да видите нашите Teens React видеа от България, Испания и Полша в
YouTube канала ни New Genderation.

Заснемане на Teens React видеа за насилието, основано на пола, България

• Подпомагане на млади хора да създадат свое собствено съдържание
Нашият опит показва, че младите хора знаят най-добре как да говорят на други
млади хора. Поради тази причина горещо препоръчваме те да бъдат ангажирани
във всички етапи на планиране на кампания срещу насилието, основано на пола,
насочена към други млади хора. Ето няколко примера:
•
•

•

В Испания участниците в летните лагери на проекта „Ново поколение“
създадоха лозунги и дизайн за пощенски картички, които по-късно бяха
публикувани и разпространени сред по-широк кръг от млади хора;
В България ученици от цялата страна бяха поканени да изпратят свои снимки,
които представят реакция срещу насилието, основано на пола. С получените
снимки беше направена изложба, която беше представена в някои училища.
Изложбата включва и портрети на млади хора и техните послания срещу
насилието, основано на пола, направени по време на летните лагери.
В България екип от ученици напълно самостоятелно разработи сценарий за
кратко видео, засне го, монтира го и го разпространи. Филмчето, наречено
„Верижна реакция“, показва как насилието предизвиква насилие и как
единичен случай на насилие, основано на пола, започва верижна реакция,
която има много по-голямо въздействие от първоначалния единичен
случай. Учениците работеха самостоятелно и бяха подкрепени само с видео
оборудване.
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Откриване на изложба със снимки на млади хора, България

• Използване на мобилното приложение NewGenderation
Като част от проекта „Ново поколение“ създадохме мобилно приложение като
инструмент за подкрепа на младите хора, за да могат самостоятелно да задълбочат
разбирането си по темите за пола, равенството на половете и насилието, основано
на пола. Приложението се състои от 30 задачи, които потребителят трябва да
изпълни и да сподели своите открития. Приложението е достъпно на английски,
испански, полски и български за iOS и Android.
За да обобщим тези примери и да добавим други идеи, предлагаме неизчерпателен
списък на възможни действия, които младите хора могат да предприемат в резултат
на процес на обучение относно пола и насилието, основано на пола:
•
•
•
•
•
•
•
•

подписване на петиции;
изработване на плакати с информация, послания, ресурси;
създаване на група за подкрепа и взаимопомощ;
включване в шествие или протест или организиране на такива;
създаване на видео;
организиране на изложба;
организиране на прожекция на филми (по темата; или на филми с женски
главни герои или жени режисьори);
споделяне за преживяно насилие, основано на пола, в медии, социални медии
или сред приятели (#MeToo);
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•
•

споделяне на съдържание, свързано с темата, в социалните мрежи;
разговори с приятели по темата.

Съвети
Трябва да сме много внимателни, когато изработваме посланията на кампания,
свързана с насилието, основано на пола. Има няколко неща, които трябва да
премислим особено внимателно:
•
•
•
•
•

трябва да внимаваме да не затвърждаваме вредни полови стереотипи чрез
нашите послания и визуални материали;
трябва да внимаваме да не причиняваме повторно травмиране на хора,
преживели насилие, чрез своите кампании;
трябва да избягваме посланието, че насилието, основано на пола, е само
физическо;
трябва да сме особено внимателни да не поставяме вина върху жертвите на
насилие, основано на пола;
не трябва да изпращаме посланието, че насилието, основано на пола, се среща
само при определени етнически и социални групи.

За да направим всичко това, трябва да ангажираме хора с различна експертиза и опит
в създаването или тестването на нашите послания и цялостната ни комуникация.
Например в рамките на проекта „Ново поколение“ всеки партньор работи с постоянен
консултативен съвет, който преглежда цялата външна комуникация на проекта и
особено тази, свързана с кампаниите ни.
Някои кампании може да са по-радикални от други откъм послания и идеи. В
този смисъл трябва да вземем предвид местния контекст и потенциала за ответна
реакция срещу нашите кампании. Въпросът е особено чувствителен, когато става
въпрос за работа с училища. Поради тази причина всички действия и послания на
кампанията също трябва да бъдат добре комуникирани и съгласувани предварително
с училищните власти. В обратен случай рискуваме да имаме прекрасна кампания,
която обаче да не достигне до своите адресати.

“

КОМЕНТАРИТЕ НА ВСИЧКИ МОИ УЧЕНИЦИ
БЯХА ПОЛОЖИТЕЛНИ, ВСИЧКИ БЯХА МНОГО
ЕНТУСИАЗИРАНИ И ИЗЯВИХА ЖЕЛАНИЕ ДА
УЧАСТВАТ В ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ. СЛЕД
КАТО ЛАГЕРЪТ ПРИКЛЮЧИ, НЯКОИ ОТ ТЯХ
СПОДЕЛЯХА СТАТИИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ ПО
ХХХХХХТЕМАТА В СОЦИАЛНИТЕ СИ МРЕЖИ.
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Пример

Име на
СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕА TEENS REACT
упражнението
Теми
• Насилие, основано на пола

Основни цели

•
•

Медии
Кампания

•

Да даде критичен поглед на медийното съдържание във
връзка с половите стереотипи и насилието, основано на
пола;
Да комуникира послания на млади хора срещу насилието,
основано на пола.

•

ОПИСАНИЕ
СТЪПКА ПО
СТЪПКА

1. Определете участниците и осигурете писменото им съгласие
да бъдат заснети във видео, което в последствие ще бъде
публично разпространен. Ако участниците са под 18 години,
писмено съгласие трябва да бъде дадено и от родител или
настойник.
2. Изберете медийно съдържание, което е подходящо за
реакция (напр. музикален видеоклип). Уверете се, че то
е подходящо за възрастовата група млади хора, с които
работите.
3. Подгответе участниците, като им обясните как ще протече
процеса. Покажете им примери с други TEENS REACT видеа.
Насърчете ги да обсъждат това, което виждат по време на
записа. За автентичност, не им казвайте какво е видеото, на
което ще реагират.
4. Уверете се, че сте добре оборудвани за заснемането. Като
минимум ще ви необходим екран, на който да показвате
съдържание на участниците, камера и микрофон. Изберете
място, което е тихо и където светлината е подходяща.
5. Осигурете професионално монтиране на видео. Имайте
предвид, че монтажът отнема време.
6. Планирайте добра стратегия за разпространение.
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Допълнителни ресурси
Обучение на млади хора срещу насилието, основано на пола: Масивен
отворен онлайн курс (MOOC) на проекта „Ново поколение“ https://youth-mooc.
eu/
GENDER MATTERS – Наръчник върху насилието, основано на пола, засягащо младите
хора, Съвета на Европа http://www.eycb.coe.int/gendermatters/ (Обновена и подобрена
версия се очаква скоро)
HEARTBEAT – Връзки без насилие: Образователен наръчник за училища и други
младежки структури за превенция на насилието в тийнейдждърски интимни връзки, DER
PARITÄTISCH и партньори
COMPASS – Наръчник по образование за човешки права с млади хора, Съветът на
Европа https://www.coe.int/en/web/youth/compass1
Различни ресурси по темата за пола и насилието, основано на пола в младежката
сфера: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/publications#portlet_56_
INSTANCE_P4jBe0GaBL6H
BOOKMARKS – Наръчник за борба с езика на омразата онлайн чрез обучение по
човешки права (2014):
https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/5888-bookmarks-a-manual-forcombating-hate-speech-online-through-human-rights-education.html
Видеа TEENS REACT на проекта „Ново поколение“:
Испания:
https://www.youtube.com/watch?v=Vg4hTyCXufM
https://youtu.be/T6H19qBER2g
https://www.youtube.com/watch?v=-cuX2QWlUqY&t=60s
https://youtu.be/Ub9QSLolEcY
https://youtu.be/IIJVC3Bgiss
Полша:
https://szansa.glogow.pl/newgenderation/teen-react-video/
България:
https://www.youtube.com/watch?v=SyN8VEz1mGo
https://www.youtube.com/watch?v=sj1vj9Ns0mY
https://www.youtube.com/watch?v=juzlFI7Z64o
https://www.youtube.com/watch?v=Wc01c-rhdbE
https://www.youtube.com/watch?v=g6XrNCAlHT0
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Епилог

И

след това пътшествие, след това приключние…
можем ли да кажем със сигурност, че Буу и Ууу
са изчезнали?

Могат ли Алекс и Вики да живеят свободно и спокойни,
докато сенките на „традиционните роли“ са завързани
за дърво?

Страхувам се, че не. Буу и Ууу винаги ще бъдат там и в
един момент ще станат отново достатъчно силни, за да се
освободят. Това е само една глава от по-голяма история.
Но Вики и Алекс са по-чувствителни и са по-добре
подготвени да видят тези сенки и да ги върнат обратно
на мястото им, да правят всекидневно стъпки към поравнопоставено и справедливо общество, в което
половите роли не ограничават техни желания, нито
техните възможности и техните животи. Това, приятели,
е вашият подарък. И този подарък остава завинаги.
–Sibisse Rodríguez

Тази публикация е разработена в рамките на
проекта „Ново поколение“.
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