
Milyen kihívásokkal szembesülnek a nemi alapú erőszak áldozatává
váló fogyatékos nők?
Milyen eszközök állnak az őket támogató szakemberek rendelkezésére?
Melyek a fogyatékos nők támogatásának javítását célzó, már működő
intézményi válaszok és jógyakorlatok?

A RESPONSE Helyzetkép jelentés három fő kutatási kérdésre kíván választ
adni: 

1.

2.
3.

Ez a tanulmány egy 270 résztvevős, a partnerség tagszervezetinek szakmai
hálójában végzett felmérésen alapul, amelyben fogyatékos nők,
fogyatékos személyeket támogató szolgáltató szervezetek és általános
szolgáltatók vettek részt (minden olyan szolgáltató ideértve, főként az
egészségügyi, szociális ellátási és igazságügyi ágazatból, amelyek gyakran
dolgoznak bűncselekmények áldozatává váló fogyatékos nőkkel). A
felmérést 6 országban terjesztettük: Franciaországban, Magyarországon,
Litvániában, Lengyelországban, Portugáliában és Spanyolországban.

Az adatok megerősítik, hogy a fogyatékossággal élő nőkkel szembeni nemi
alapú erőszak nagyon gyakori; a tanulmányban részt vevő minden 10
fogyatékos nőből 8 volt nemi alapú erőszak áldozata. A trauma súlya alatt
sokan úgy döntenek, hogy hallgatnak, vagy csak hosszú idő után szólalnak
meg. A hallgatást megtörő nők főként negatív tapasztalatokról számoltak
be a támadások után kapott támogatásokkal kapcsolatban.

A felmérés azt is kimutatta, hogy az áldozatok gyakran nem részesülnek
után követésben, vagy megfelelő támogatásban a bántalmazás bejelentése
után, még akkor sem, ha az esetet a rendőrségnek jelentik.
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R E S P O N S E
Szolgáltatás és tudásfej lesztés a fogyatékos
nők el leni nemi alapú erőszak kezelésére 

https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Projects/0_RESPONSE_State_of_the_Art_Report.pdf
https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Projects/0_RESPONSE_State_of_the_Art_Report.pdf
https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Projects/0_RESPONSE_State_of_the_Art_Report.pdf
https://www.easpd.eu/project-detail/response/


A nem megfelelő támogató szolgáltatások listájának élén az
információhiány és a cselekvési lehetőségek hiánya áll. A 112-es segélyhívó
számot például egyetlen válaszadó sem említette.

Az áldozatok támogatása azonban túlmutat az intézményi támogatással és a
szolgáltatókkal kapcsolatos akadályokon és nehézségeken. A többnyire
gondozóktól vagy rokonoktól kapott személyes támogatást illetően a
válaszadók többsége elégedettségét fejezte ki.

Az asztal másik oldalán szakemberek ülnek, mind a fogyatékos emberek
számára szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, mind a többségi szolgáltatók
részéről. Közös kihívásokkal szembesülnek, különösen, amikor az
áldozatoknak megfelelő támogatást kell nyújtaniuk, és fel kell ismerniük az
őket érő erőszakot.

Először is, az áldozatok támogatásának nehézségei főként a nemi alapú
erőszak áldozatává váló fogyatékos nők támogatását célzó elégtelen
képzésből, a speciális szolgáltatások és erőforrások
hozzáférhetetlenségéből, a fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatások
és az általános szolgáltatások közötti együttműködés hiányából, valamint a
hosszadalmas jogi eljárásokból adódnak.

Másodszor, a szakemberek azzal az akadállyal is találkoznak, hogy sem az
áldozat, sem az intézményes vagy személyes környezetük nem ismeri fel a
súlyos erőszakot. Egyes esetekben például az áldozat számára nehéz
felsimerni az abuzív és elfogadhatatlan bánásmódot. Az is bizonyított, hogy
az áldozat személyes és intézményi környezete "láthatatlanná teszi" az
erőszakot.

A kihívások mellett a célcsoportok fejlesztési javaslatokat is tettek.
Hangsúlyozták a fogyatékos nők szerepvállalásának erősítését, valamint a
jobb képzés, erőforrások és tudatosság növelésének szükségességét,
továbbá a szakemberek által meghozható és bevezethető intézményi
intézkedéseket.

Végső soron ez a jelentés hozzájárul e kérdések tanulmányozásához és
kutatásához, és egy képzési és tudatosságot növelő kézikönyv alapjául
szolgál majd (TAR kézikönyv), valamint szakpolitikai ajánlások
elkészítéséhez is hozzájárul a projekt során. A végső cél a nemi alapú
erőszak áldozatává váló fogyatékos nők támogatási feltételeinek javítása,
valamint a fogyatékos személyeket támogató, ill. a többségi szolgáltatók
minőségi munkájának támogatása.

A teljes Helyzetkép jelentés ide
kattintva olvasható (angolul).
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