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JUSTICE FOR WOMEN
Towards a more effective rights protection and access
to judicial procedures for victims of crimes
Инициативата се изпълнява от септември 2018 г. за период от 20 месеца. Тя се координира от
Асоциация "Про Рефугиу", Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и
Асоциация "Деметра", България, Центъра за европейско конституционно право, Гърция,
Италианската коалиция за граждански свободи и права и Асоциация "Трабе", Испания.
Инициативата цели да подобри достъпа до правосъдие за жените жертви на насилие, да
повиши докладването на престъпленията към компетентните институции, да подобри
сътрудничеството между институциите и организациите с функции в подпомагането и защитата на
правата на целевата група.
През 2019 г. инициативата извърши следните дейности:
1. Изследване "Насилие срещу жени – ключови констатации и стратегии за справяне с
недокладвани случаи на насилие''. Неговата цел бе да очертае ситуацията с насилието срещу
жени в Румъния, България, Италия, Гърция и Испания и общите трудности при осигуряване на
по-добра защита на правата на жените.
2. Ръководство относно финансовата компенсация по дела, засягащи жени, пострадали от
престъпление, насочено към съдии и прокурори по наказателни дела, където на жени, жертви на
престъпления, се присъжда финансова компенсация. Ръководството засяга теми като европейска
и национална правна рамка за финансовата компенсация, индикатори за оценка на претърпените
вреди, доказателства (доклади от експертизи, психологически оценки).
3. Семинари и конференции по случаи в Румъния, България, Италия, Гърция и Испания. В
рамките на тези мултидисциплинарни събития съдии, прокурори, социални работници, психолози,
полицейски служители получиха цялостно разбиране за комплексната процедура, през която
виктимизираните жени следва да преминат, и как доставчиците на услуги следва да ги
подпомогнат. Обсъдиха се аспекти като емпатичната комуникация с жертвите, как те да бъдат
разпитвани, психологически последствия за специалистите (синдром на прегаряне и косвена
травма), правна рамка. Теоретичните представяния бяха подкрепени с казуси и практически
упражнения, чрез които обучаемите се включиха активно в процеса.
Повече информация за дейностите можете да получите от сайта на инициативата
http://justiceforwomen.prorefugiu.eu/ (секция "Събития и публикации").
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