РИСКОВЕ ОТ НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗОЛАЦИЯ
Професионалисти, работещи с деца изразяват притеснение относно допълнителната
опасност от насилието спрямо деца по време на криза. Актуалната ситуация на
разпространение на COVID-19 изисква предприемане на стриктни мерки за
осигуряване на физическото здраве на деца, родители и по-възрастните им роднини. И
за деца, и за родители това значи да си останат вкъщи.
И докато за някои семейства подобна ситуация може да се окаже отлагана възможност
да се сближат. То в семейства с домашно насилие това може да се превърне в причина
за ескалация на напрежението. Статия на DW описва някои от факторите, които могат
да повишат риска от насилие в рамките на актуалната криза.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОВИШАТ РИСКА ОТ НАСИЛИЕ

▪ децата не ходят на училище и губят: част от своите социални контакти и училището,
като институция, носеща усещане за рамка и сигурност
▪ родители са в риск от или са загубили своята работа и доходи
▪ стесняването на границите и невъзможността членовете на семейството да се
избегнат в проблемни ситуации или да се усамотят, увеличава възможността за
конфликт и агресивност помежду им
▪ за разлика от възрастните, децата имат по-голяма нужда от движение, за да
разтоварят натрупаната енергия
▪ възпрепятствана е възможността за подкрепа лице в лице от служби и центрове
▪ намалена е способността за наблюдение на семейства, в които има родители със
зависимост или са в риск от насилие

ФОРМИ НА ПОДКРЕПА:

↗ да бъдат добре информирани както родители, така и деца за възможностите им за
подкрепа: онлайн консултиране; телефонно консултиране и др.
↗ да се осигури коректна и достъпна (на подходящ език) информация за децата
↗ да се повиши подкрепата в дигиталните платформи, социалните медии
↗ да се реагира съвестно и да се информират полицейските служби при силни
викове и плач при съседи

Използвани източници: https://www.dw.com/en/coronavirus-fears-of-domestic-violencechild-abuse-rise/a-52847759
Превод: Маргарита Рафаилова, Фондация „Асоциация Анимус”

