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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО”
Велико Търново 5000
пл. Център № 2, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Корпус 5, каб. 510, ПК 345
Тел. 062/60 50 60
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg
www.facebook.com/europeinfocentrevt, www.twitter.com/europeinfocentr
Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете.
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16 ДНИ ПОСВЕТЕНИ НА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯ
Всяко действие или поведение, насочено срещу другия човек или
собствената личност, което предизвиква физическо, психическо и емоционално
страдание, може да се нарече насилие. По своята социална същност насилието е
антихуманен акт. То е вид престъпление и нарушава достойнството и интересите
на личността.
Насилието е един от възможните резултати на агресивното поведение.
Също като него, то има много разновидности и форми на проява. Насилието се
проявява по различен начин, в зависимост от това кои са неговите извършители,
кои са жертвите и какви са отношенията между тях.
Основните причини за възникване на домашно насилие са:
 Финансови проблеми/ безпаричие;
 Безработица/ икономическа зависимост;
 Лошо възпитание/ модел на поведение, преживян в детството;
 Стресът в ежедневието;
 Ненаказуемостта на домашното насилие;
 Неравнопоставеното положение на жената в семейството;
 Насилието, което често присъства в медиите;
 Професионални проблеми.
Тези причини водят до проявяването на различни видове домашно насилие
в българското семейство, като то се разглежда както като личен, така и като
обществен проблем. Младите хора под 30 години и възрастните над 60 години
възприемат домашното насилие по-скоро като личен, отколкото като обществен
проблем.
Това явление се изразява най-често в следните форми:
ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ:
Мъжът налага волята си чрез предизвикване на чувства на страх, срам и
вина. Може да принуди жената да върши неща, които противоречат на
убежденията и желанията й чрез заплахи, причиняващи объркване и страдание.
ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ:
Причиняване на физическа болка и телесна повреда с цел подчинение и
всяване на страх.
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СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ:
Принуждаването на жертвата да прави секс по време или по начин, който
тя не желае. Грубо събаряне на земята и причиняване на болка по време на акта.
ИКОНОМИЧЕСКО НАСИЛИЕ:
Мъжът възпрепятства жената да работи, принуждава я да го моли за пари,
отпуска й ограничена парична сума, за която впоследствие иска подробен отчет.
Жената е лишена от свободен достъп до парите и информация за финансите.
Жертви на домашно насилие могат да бъдат както жените, така и децата
в семейството, а в редки случай и мъжът.
В България действа Закон за защита срещу домашното насилие, Обн. ДВ.
Бр.27 от 29 март 2005г., с редица изменения. Поради неяснотата в закона и
неинформираността на българското общество от страна на държавата възниква
проблемът за превенция и наказание на извършителите на домашно насилие.
Жертвите на това явление най-често търсят помощ и закрила от: полиция,
роднини, приятели, социални служби, медицински служби, неправителствени
организации, медии и други.
Всеки трети човек в България е жертва или свидетел на домашно насилие,
но малка част от тях осъзнават този факт и търсят помощ от правилната
институция.
Втората половина на ХХ век ще влезе в историята на човечеството с
изумителните си постижения в сферата на човешките права – забрана на
различното третиране на хората на основата на раса, етническа и национална
принадлежност, пол, сексуална ориентация, вероизповедание, увреждания,
социално положение и др. Материята на човешките права е изчерпателно
регулирана в редица правни норми на различни нива – международно и
национално. Член 6 от Договора от Амстердам постановява, че Европейският съюз
“се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на
човешките права и основните свободи.... принципи, които са общи за всички
държави-членки.” През 1997 г. държавите-членки разшириха капацитета на
Съюза за прилагане на тези принципи чрез приемането на член 13, който
предостави на Общността правомощия да “предприеме необходимите действия за
противодействие на дискриминацията на основата на расова, етническа,
религиозна или верска принадлежност, увреждане, възраст или сексуална
ориентация.” Приемането на член 13 беше директно последвано от приемане на
“пакет от мерки за недопускане на дискриминация”, който включва програмата
на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията и основна директива
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– Директива 2000/43/EC за равенство между расите. Действащият в България
Закон за Защита срещу дискриминация въведе основните правни инструменти на
Европейския съюз, формиращи законодателните принципи на Съюза, насочени
към премахването на неравното третиране.

очник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6583

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ЕВРОПА ОТНОВО НА
ПЪТ: КОНСЕНСУС, КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ“
1-2 ДЕКЕМВРИ 2017
Докторанти, млади изследователи и техните ментори, както и студенти от
Философски и Юридически факултет участваха в годишна конференция на тема
„Европа отново на път: консенсус, конкуренция, кохезия“, която се проведе във
ВТУ на 1 и 2 декември 2017. 23 научни доклада събраха докторанти и техните
научни ръководители от 5 български университета. Конференцията бе
организирана в партньорство с Българската асоциация по политически науки.
Темите на секциите бяха посветени на заявените политически приоритети на
започващото българско председателство на Съвета на ЕС. Най-оживени дискусии
бяха проведени в секцията за бъдещето на Югоизточна Европа и Балканите. В
двудневните дискусии бяха представени различни гледни точки, които
провокираха значим интерес от страна на студентите. Дискусията беше жива и
динамична.

За подробна информация за всички реализирани през месеца събития, посетете официалната
страница на „Европа Директно”, Велико Търново www.europeinfocentre.bg

Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро?
Искаме да чуем Вашето мнение!
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ЧЕСТИТА НОВА 2018 ГОДИНА!
СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

НЕКА НОВАТА ГОДИНА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА С МНОГО
ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ И УСПЕХИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОБЕДИ
И ТВОРЧЕСКИ ТЪРСЕНИЯ!

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!
ОТ ЕКИПА НА ЕИЦ
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