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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв.  „Поройни”, гр.Хасково     Дата: 18.11.2015 година  

Дискутиран проблем/тема: „Заедно против насилието“ 

 

Описание на проблема: Това е изключително сложен, а в последните години много нашумял 

проблем, засягащ голяма част от младото и възрастно поколение на България. Много са 

факторите, които водят до неговото разрастване. В подготвения материал от г-жа Мария Райчева 

подробно беше разгледан този проблем. Тя предостави на участниците в групата много примери 

за различните видове насилие. С болка слушахме как млада жена чака всяка вечер пияния си 

съпруг, побоите, които са ежедневни, и то в присъствието на детето. Алкохолът е един от 

типичните фактори за домшното насилие. Жалко е, когато жената доброволно приема ролята си 

на жертва. Г-жа Райчева привежда друг пример, когато жената  се мъчи да убеди сама себе си, че 

насилникът- съпруг я бие, защото я обича и не може без нея. Звучи абсурдно, но е факт в много от 

случаите на домашно насилие. Следва пример за жена, която е винаги с тъмни очила, за да 

прикрие следите от удари по лицето си. И пак примирение - в името на семейството и децата тя 

предпочита да мълчи и робски понася ежедневните побои. Понякога това е, за да не разберат 

роднините и близките, приятелите, друг път - за да не кажат някои, че не ни бива за семейство. 

Следващият пример е за младата жена, която, със своята нерешителност, седмици наред отлага 

да съобщи на телефоните, които вече е проучила, за съпруга- насилник. Та нали той е мъжът, 

когото обича, другарят й в живота, бащата на децата й... Абсурден е и случаят с младата жена, 

която е принудена често да виси от балкона и да примира от страх, че всеки момент мъжът и 

може да я изпусне, защото това е наказанието й, че е по- слаба, по- беззащитна, защото от него 

зависи нейното материално състояние и това на децата й.  

Едва ли човек може да си представи болката от запаления фас в бедрото на друга малретирана 

жена, защото така е решил да я накаже той... Но как да помисли за развод, нали тези думи звучат 

сраховито и те обричат на самота. Страхът, че той те заплашва да убие и теб, и децата ти, срамът 

от близки, родители, роднини, колеги. Вечната причина- какво ще стане с децата, ако останеш 

сама... Г-жа Райчева продължава със следващите примери - той те удря, но това е, защото те 

обича, но понякога е толкова добър.... Странни, но често изтъквани причини за това, че жената- 

жертва безропотно търпи всякакви обиди, удари, тормоз. И много често, свидетели на това са 

децата.  
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Невероятно, но е факт. Намират се и жени- насилнички, които за да излеят яростта си, удрят 

мъжете си, хапят, щипят, замерват ги с различни предмети. И пак пред очите на децата си. 

Срамно, но истина.  

В много от случаите насилваните не знаят към кого да се обърнат за помощ. Ние, участниците в 

нашата група за самопомощ изказваме искрената си благодарност за ценните съвети и помощта, 

която ни оказват вече втора година младите дами от Фондация "Джендър- перспектииви".Те ни 

помагат да осъзнаем същността на този сериозен проблем - насилието над деца и възрастни.  

След ценните препоръки, които ни даде по въпроса присъстващата на сбирката ни – Петя Петкова, 

представител на Фондация "Джендър- персективи", продължихме сбирката на групата с твърдата 

увереност, че ако имаме вяра в Бога и доброто, много по-малко ще са насилниците. Така 

стигнахме и до темата за християнското семейство и празника на хриситиянското семейство, за 

който ни разказа г-жа Надка Георгиева.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Този така 

нашумял проблем доведе до много коментари  в групата. Недялка Пейчева се възмущава от 

внуци, синове и дъщери, които използуват немощта на възрасните си родители, вземат пенсиите 

им, унижават ги, оставят ги и без мизерните средства, които държавата им отпуска. Недялка 

Юрукова пък споделя, че държавните органи са виновни, старите хора в България да са в такова 

бедно положение. Мария припомни случая за насилника -баща, който преби до смърт 

двугодишното си дете, за жената- самоубийца, за да се отърве със смъртта си от съпруг- насилник. 

А Райна разказа, как е помогнала на съседка да се справи със съпруга си- пияница, като е 

извикала полицията. Много бяха коментарите по тази болна тема. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  При всички случаи на 

насилие - било то домашно или друго, да се търси своевременната помощ от представителите на 

Фондация"Джендър  перспективи" и другите общински органи, като полиция, тел. 112 

Ангажирани лица: Мария Райчева, Надка Георгиева, Петя Петкова 

Предприети действия:  Предварително беше осигурено присъствието на участниците в групата, 

подговени бяха и се раздадоха листовки с информация по темата от Фондацията с телефони и 

адреси за контакти с тях.  
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Постигнати резултати: След подробното разглеждане на този важен проблем - насилието, 

всички ние по-добре осъзнаваме смисъла на думата "насилие" и как да реагираме, ако изпаднем 

в такова положение. Разбрахме, че някои невинни наглед посъпки, са видове насилие. 

Участниците изразиха готовност да се озоват на помощ, ако това е необходимо за техни близки, 

съседи, роднини. 

 

Дата: 30.11. 2015 година     

Изготвил: Мария Райчева 
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