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Насилието в живота на децата и подрастващите

Основни констатации

Повече информация относно данните и методите за оценка можете да намерите в „Едно познато
лице: Насилието в живота на децата и подрастващите“, УНИЦЕФ, Ню Йорк, 2017 г.
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Всички тези ключови факти са установени въз основа на данни от демографски и здравни проучвания (Demographic and Health Surveys-DHS), групови проучвания по множество индикатори
(Multiple Indicator Cluster Surveys-MICS) и други национално представителни проучвания, проведени между 2005 г. и 2016 г. Оценката за децата без пълна правна закрила е направена въз
основа на информация, взета от „Глобална инициатива за премахване на всяко телесно наказание на децата“.
Оценката за тормоз се основава на данни от „Здравословно състояние на децата в училищна
възраст“ (Health Behaviour in School-aged Children-HBSC) и глобалните проучвания на здравословното състояние на учениците въз основа на училищни данни (Global School-based Student
Health Surveys-GSHS), проведени в периода 2003-2016 г. Оценката за децата в училищна възраст без пълнa правна закрила се базира на информация, взета от „Глобална инициатива за
премахване на всяко телесно наказание на децата“. Оценката на нападенията срещу училища
се основава на информация от доклада на Генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти за 2017 г. Оценката за престрелките в училище е направена въз основа на
изследване, проведено от д-р Лаура Е. Агних, Южен университет в Джорджия (цитирано за първи път в Гупта, Самарт, „Престрелките в училищата: американски проблем?“, Harvard Political
Review, [Gupta, Samarth, School Shootings: An American problem?, Harvard Political Review], 19
април 2015 г., достъпно на: <harvardpolitics.com/special_features/gun.html#fn1>). Цифрите в доклада бяха актуализирани чрез кореспонденция с д-р Л.Агних. Повече информация за дефинициите и методологията за събиране на данни можете да намерите в: д-р Агних, „Сравнителен
анализ на опити за и извършени масови убийства в училищата“, Американско списание за наказателно правосъдие, том 40, бр. 1, март 2015 г., стр. 1-22. [Agnich, Laura E., ‘A Comparative

Analysis of Attempted and Completed School-Based Mass Murder Attacks’, American Journal of
Criminal Justice, vol. 40, no. 1, March 2015, pp. 1–22.]
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здравословното състояние за 2015 г. Нивото на убийствата между подрастващите в Съединените щати са изчислени въз основа на данни от Националния център за здравна статистика към
центровете за контрол и превенция на заболяванията.
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Насилието в живота на децата и подрастващите

Всички деца имат право на закрила срещу насилие в живота си,
независимо от това кой го упражнява – родители, учители, приятели, романтични партньори или непознати. Всички форми на
насилие над деца, независимо от техния характер или жестокост,
са вредни. Освен ненужната болка и страдание, които причинява,
насилието подкопава чувството за самооценка на децата и забавя
развитието им.
Насилието над деца, обаче, често се представя като необходимо
или неизбежно. То може да бъде прието мълчаливо поради известността на извършителите или пренебрегнато като маловажно. Споменът за упражнено насилие може да бъде скрит или то да не бъде
съобщено поради срам или страх от отмъщение. Безнаказаността
на извършителите или продължителното упражняване на насилие
могат да накарат жертвите да го приемат като нормално. Маскирано
по този начин, насилието трудно се предотвратява или прекратява.
Недостатъчните надеждни данни единствено влошават положението. Събирането на данни за насилие над деца е комплексно начинание, което поставя значителни етични и методологически предизвикателства.

През последните няколко години обаче бе постигнат важен напредък в доказването на мащаба и жестокостта на насилието над деца.
„Едно познато лице: Насилието в живота на децата и подрастващите“ използва най-актуалните данни, за да хвърли светлина върху
четири специфични форми на насилие: възпитание с насилие и излагане на домашно насилие в ранното детство; насилие в училище;
насилствена смърт сред подрастващите; и сексуално насилие спрямо децата и подрастващите.
Статистиката показва, че децата стават жертви на насилие във
всички етапи на детството, в различна среда и често от страна на
доверени лица, с които те общуват ежедневно.
Гарантирането, че насилието във всичките му форми бива доказвано чрез неоспорими данни е първата стъпка към неговото премахване.

ВЪЗПИТАНИЕ С НАСИЛИЕ
И ИЗЛАГАНЕ НА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В

РАННОТО ДЕТСТВО
Близо 300 МИЛИОНА (3 от всеки 4) деца на възраст от две до четири
години по целия свят редовно са подложени на възпитание с насилие от
тези, които се грижат за тях; Спрямо

250 МИЛИОНА (близо 6 от всеки

1 от всеки 4 деца по

света (176 милиона) под
петгодишна възраст живеят с майка, която е жертва
на насилие от страна на
интимния си партньор.

10) се прилага физическо наказание.

Според данни от 30 държави спрямо 6 от всеки 10 деца на възраст от 12 до 23 месеца се прилагат насилствени методи на възпитание. Почти половината от децата на тази възраст са обект на физическо наказание и също толкова са жертва на вербално насилие.

В световен мащаб

1,1 МИЛИАРДА (малко
повече от 1 на 4) обгрижващи
лица заявяват, че физическото наказание е необходимо
за правилното отглеждане
или възпитание на децата.

Само 59 държави са приели законодателство, което напълно забранява
използването на телесно наказание
срещу децата вкъщи, поради което повече от 600 МИЛИОНА
деца на възраст под пет години са
оставени без пълна правна закрила.

* За допълнителна информация относно ключовите факти, посочени по-горе, вижте забележка 1 на вътрешната корица.
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НАСИЛИЕ В

УЧИЛИЩЕ
Близо 130 МИЛИОНА
(малко повече от един на трима) ученици в световен мащаб
на възраст между 13 и 15 години са подложени на тормоз.

Около 3 от всеки 10 (17
милиона) подрастващи в 39
държави в Европа и Северна
Америка признават, че са тормозили други свои съученици.

732 МИЛИОНА (едно от всеки две) деца в училищ-

на възраст между 6 и 17 години живеят в държави, където
телесното наказание в училище не е напълно забранено.

59 престрелки в училища, довели
най-малко до един смъртен случай, са
били регистрирани в 14 държави през
последните 25 години. Почти
3 от всеки 4 от тях са се случили в Съединените щати.

Близо 500 нападения
или заплахи за нападения срещу училища са
били регистрирани или
потвърдени през 2016 г.

в 18 държави или области в световен мащаб.

* За допълнителна информация относно ключовите факти, посочени по-горе, вижте забележка 2 на вътрешната корица.
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НАСИЛСТВЕНА СМЪРТ СРЕД

ПОДРАСТВАЩИТЕ

На всеки 7 минути, някъде по света се извършва убийство
на подрастващ чрез акт на насилие. Само през 2015 г. в ре-

зултат на насилие е отнет животът на около 82 000 подрастващи по света. Особено уязвими са младежите на възраст
между 15 и 19 години, като вероятността те да загубят живота си в резултат на насилие е три пъти по-голяма, отколкото при подрастващите на възраст между 10 и 14 години.

Смъртните случаи сред подрастващите, причинени от междуличностно
насилие, са повече от тези в резултат
на колективно насилие. През 2015 г.

почти 2 от всеки 3 жертви са починали в резултат на убийство, докато
останалите загиват при конфликти.

Докато само около 6% от подрастващите по света живеят в Близкия изток и Северна Африка, по-

вече от 70% от подрастващите, загубили живота си през 2015 г. в резултат на колективно насилие,
са от тези региони, като нивото на смъртност е нараснало драматично от 2011 г. насам. Ако всички
подрастващи са изправени пред същия риск да загубят живота си в резултат на колективно насилие,
както тези в Сирийската арабска република, на всеки 10 минути щеше да умира по един младеж.
Латинска Америка и Карибския
регион са единствени, в които
има увеличение (макар и сравнително малко) на нивото на убийствата между подрастващите на
възраст от 10 до 19 години след

2007 г. Малко по-малко от 10%
от общия брой подрастващи
по света живеят в този регион,
но почти половината от всички
убийства сред подрастващите през 2015 г. са станали там.
Петте държави с най-високо ниво
на убийствата сред подрастващите са в Латинска Америка.

В Съединените щати нивото на убийства сред чернокожите момчета от нелатиноамерикански произход на възраст от 10 до 19 го-

дини е почти 19 пъти по-високо в сравнение с нивото при белите
момчета от нелатиноамерикански произход. Ако нивото на убийства сред чернокожите момчета от нелатиноамерикански произход беше валидно за цялата страна, Съединените щати щеше да
бъде сред десетте държави с най-голям брой на убийствата в света. През 2015 г. рискът от смърт чрез убийство сред чернокожите
момчета от нелатиноамерикански произход в Съединените щати е
бил по-висок от риска от загуба на живота в резултат на колективно насилие за млади момчета в редица засегнати от конфликти
държави. Чернокожите момичета от нелатиноамерикански произход в Съединените щати също са изправени пред по-голям риск от
убийство при нива, които са около ПЕТ пъти по-високи в сравнение с тези за бели момичета от нелатиноамерикански произход.

* За допълнителна информация относно ключовите факти, посочени по-горе, вижте забележка 3 на вътрешната корица.
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СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

НАД ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ

В 38 държави с ниски и средни доходи
близо 17 МИЛИОНА жени в зряла възраст съобщават за насилствен
секс в детството си. В 28 държави в
Европа около 2,5 МИЛИОНА
млади жени се оплакват от преки и
косвени форми на сексуално насилие преди да навършат 15 години.

В 20 държави, почти

9 от всеки 10 девойки, ко-

ито са станали жертва на насилствен секс, съобщават, че това се
е случило в юношеска възраст.

Според данни от 28 държави

9 от всеки 10 девойки,
които са преживели насилствен секс, съобщават, че са
били виктимизирани от някой техен близък/познат.

В световен мащаб около

15 МИЛИОНА девой-

ки на възраст от 15 до 19
години са преживели насилствен секс през живота си;

9 МИЛИОНА от тези

момичета са станали жертва през последната година.

Въз основа на данни от 30

държави само 1% от девойките, които са станали обект
на насилствен секс, са поискали професионална помощ.

ПРИЯТЕЛИ/СЪУЧЕНИЦИ
и ПАРТНЬОРИ са сред най-често

посочваните извършители на сексуално
насилие спрямо младежи в пет държави, които са предоставили данни.

* За допълнителна информация относно ключовите факти, посочени по-горе, вижте забележка 4 на вътрешната корица.
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НАСИЛИЕ НАД
ДЕЦА В ЦЕЛИТЕ
ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
(ЦУР)

ЦЕЛ 5

Постигане на равенство между половете
и равни права за всички жени и момичета
5.2 Премахване на всички форми на насилие над всички жени и
момичета в публичната и частната сфера, в това число трафика
на жени и момичета, сексуалната и другите видове експлоатация
5.2.1 Дял на жените и момичетата на възраст 15 и повече
години, които са имали партньор и са били подложени на
физическо, сексуално или
психологическо насилие
от настоящ или бивш интимен партньор през предишните 12 месеца, по форма
на насилие и по възраст

5.2.2 Дял на жените и момичетата на възраст 15 и повече
години, които са били подложени на сексуално насилие
от лица, различни от техния
интимен партньор през предишните 12 месеца, по възраст и място на инцидента

ЦЕЛ 16

Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за
устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища
16.1 Значително намаляване навсякъде на всички форми на насилие и свързаната с насилие смъртност.
16.1.1 Брой на жертвите
на умишлени убийства
на 100 000 души население по пол и възраст

16.1.2 Свързана с конфликт
смърт на 100 000 души население по пол, възраст и причина

16.2 Слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца.
16.2.1 Дял на децата на възраст от 1 до 17 години, които
са били обект на физическо
наказание и/или психологическа агресия от обгрижващи
ги лица през последния месец
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16.2.3 Дял на младите жени
и мъже на възраст от 18 до
29 години, които са преживели сексуално насилие
преди 18-годишна възраст

ДЪРЖАВИ СЪС СЪПОСТАВИМИ
ДАННИ ОТНОСНО…
...преживяно
насилие
… experiences
of от
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последните
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past
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раст
от 15 до girls
19 години
aged 15 to 19
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42
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...възпитание
чрез
… violent discipline
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на
amongсред
children
1 to 141 до 14 години
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Възпитание чрез
насилие
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18 до
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79

40

55

26
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3

Въпреки
отбелязания
скорошен
напредък

НАЛИЧИЕТО
на СРАВНИМИ
ДАННИ
за насилието
над деца остава

ОГРАНИЧЕНО,
като намалява
способността
на повечето
държави да отчетат
напредъка си
по изпълнението на ЦУР

AROUND

ОКОЛО

2005
2005
г.

21

Intimate
partner
Насилие
от
violence
интимен партньор
(SDG indicator
5.2.1)
(Индикатор
5.2.1 от
ЦУР)

14

Non-partner
Насилие
от лице, различно
sexual violence
от интимния партньор
(SDG indicator
(Индикатор
5.2.25.2.2)
от ЦУР)

39
Violent
Възпитание
discipline
чрез насилие
(SDG indicator
(Индикатор
16.2.116.2.1)
от ЦУР)

13

Sexual
violence
Сексуално
in childhood
насилие в детството
(SDG indicator
(Индикатор
16.2.316.2.3)
от ЦУР)
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ЗАКРИЛА НА
ПОКОЛЕНИЕ В РИСК
Планът за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г.съдържа смел и амбициозен призив за прекратяване на насилието над деца и признаване на изкореняването му като ключов
елемент в устойчивото развитие. Изключително важна стъпка в изпълнението на тази задача от
световно значение е мобилизацията на политическата воля и насърчаването на основаните на доказателства стратегии за преодоляване на многобройни допринасящи за насилието фактори, включително социални и културни норми, които оправдават насилието, липсата на адекватни политики и законодателство, недостатъчните грижи за жертвите и ограничените инвестиции в ефективни системи
за предотвратяване и отговор на насилието. От основно значение за тези усилия е създаването на
стратегически партньорства, като Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца,
ускоряване на действията, мобилизиране на ресурси, създаване на ангажираност, подпомагане на
обмена на знания и осъществяване на мащабни действия.
Необходими са надеждни данни и анализ за осигуряване на солидна подкрепа за провеждане на основаваните на доказателства политики за преодоляване на тези фактори. Те изискват целенасочени
инвестиции за събиране на качествени данни за оценка на мащаба и обстоятелствата, свързани с
насилието над деца, оценка на въздействието на интервенциите и усилия за запълване на информационни празноти. Освен това общества, в които има по-широка осведоменост по този проблем,
могат да държат правителствата отговорни за поетите от тях ангажименти.
Конкретните действия и стратегии, предприети от УНИЦЕФ за предотвратяване и отговор на насилието над деца, включват следното:

ПОДКРЕПА НА КООРДИНИРАНИ
НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ДЕЙСТВИЯ
ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА
Необходими са съгласувани и добре координирани национални планове за намаляване на постоянно високите нива на насилие както срещу момичета, така и срещу момчета от ранното детство
до юношеството. Устойчивото предотвратяване на насилието изисква всеобхватни, координирани,
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многосекторни инициативи, в които да участват както правителството, така и гражданското общество. Същите трябва да бъдат информирани чрез доказателствата
за това кои средства са ефективни за предотвратяване и отговор на многобройните
форми на насилие, които децата преживяват в ранния период от живота си.

УКРЕПВАНЕ НА ПРАВНАТА
И ПОЛИТИЧЕСКАТА РАМКА
Правителствата трябва да укрепят своите правни и политически рамки за закрила на
децата срещу различните форми на насилие, експлоатация и злоупотреба, с които
се сблъскват през детството си, както и да подкрепят тези усилия с надеждно наблюдение и прилагане. Правителствата, които все още не са направили това, трябва да
бъдат насърчавани да приемат и прилагат законодателство за закрила на децата от
всички форми на насилие, в това число телесно наказание във всякаква среда, дори
и у дома, и от всякакви извършители, включително учители и друг училищен персонал. На правителствата също така се препоръчва да криминализират всички форми
на сексуално насилие и експлоатация на момичета и момчета.

ПРОМЯНА НА НОРМИТЕ,
ЗАЩИТАВАЩИ НАСИЛИЕТО
Националните подходи трябва да бъдат насочени срещу системните обществени
схващания и нагласи, които защитават насилието, във всякаква среда, включително
вкъщи, в училище, сред обществото или онлайн. Това изисква промяна на дълбоко
вкоренени социални и културни норми и поведение, и по-специално представата,
че някои форми на насилие са не само нормални, но и оправдани, поради което
същите се толерират. Неравенството между половете също помага за поддържане
на норми, които защитават различни видове насилие, а нормите по отношение на
половете могат да оформят определени родителски практики и отношения, които
биха могли да засегнат детското развитие.
Тъй като програмите за родителски грижи са демонстрирали потенциала си за промяна на нормите, имащи отношение към насилието, от съществено значение е да се
постави акцент на национално равнище върху широкообхватни, качествени програми за ранно детско развитие, които помагат за създаване на позитивни отношения
между родители и деца и намаляват грубите практики в родителското възпитание.
Съществените елементи включват образование и консултации за родители и лица,
обгрижващи деца, относно позитивните родителски практики, като използване на
ненасилствени методи на възпитание и похвати за ефективно и деликатно общуване
с деца и подрастващи. В идеалния случай помощта трябва да бъде интегрирана в
живота на семейството чрез посещения по домовете, обществени групи или местни
системи за социална помощ и здравеопазване.
Освен това държавите могат да насърчат училищни програми с участието и на местните общности за предотвратяване и отговор на случаи на насилие. Предвид нара-

стващото значение на виртуалната комуникация в живота на децата и подрастващите националните политики и програми за намаляване на тормоза от страна на
връстници следва да са насочени както към общностите в социалните мрежи, така
и извън тях. В същото време образователните системи следва да укрепят своите
политики за равенство между половете с цел насърчаване на по-безопасна учебна
среда както за момичета, така и за момчета. Установено е, че участието в обучение
за придобиване на житейски умения и разрешаване на конфликти помага на децата да решават проблемите си чрез методи, изключващи насилие, да се справят по
позитивен начин със своите емоции, да съчувстват на другите и да се справят безопасно със ситуации, свързани със злоупотреба.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА
НАСИЛИЕТО И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Увеличаването на безопасността в обществата и насърчаването на защитна
среда за децата и подрастващите е от съществено значение. За постигането на
тази цел националните политики следва да бъдат насочени към стратегии за превенция, включително ограничаване на достъпа до огнестрелно и други видове
оръжие. Подобряването на социалните услуги е необходимо и за откликване на
различните нужди на децата и подрастващите. Те следва да включват набор от
възможности в различни сектори, от деликатен подход към деца-жертви на злоупотреба чрез системите за правоприлагане и правораздаване до оказване на
физическа и психологическа помощ от страна на системите за здравеопазване и
социална помощ.
Наличието на функциониращи системи за социални услуги с обучени социални
работници е от жизненоважно значение за насочване, предоставяне на консултации и терапевтични услуги за деца, претърпели насилие. Децата и подрастващите в риск трябва да имат достъп до безопасна среда, когато не са вкъщи или на
училище, както и възможности за участие в развлекателни и спортни дейности.
Най-накрая, на децата и техните родители трябва да бъдат предоставени необходимите им информация и средства, за да могат да съобщават за насилие при
пълна безопасност, както лично, така и онлайн.

ВСЕКИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
Данните и анализите, представени в „Едно познато лице: Насилието в живота на
децата и подрастващите“ цели да повлияе върху начина, по който мислим и говорим
за така добре познатите лица на насилието над деца. Вярва се, че направените
констатации ще убедят правителствата, организациите и индивидите по целия свят
да признаят степента на насилие над децата и да засилят своите мерки за прекратяването му, както като проблем, свързан с основните човешки права и принципната
справедливост, така и като начин за създаване на по-мирни общества.
Прекратяването на насилието над деца е отговорност на всеки.
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