
Jakie wyzwania stoją przed kobietami z niepełnosprawnością, które są
ofiarami przemocy ze względu na płeć?
Jakie są dostępne narzędzia dla profesjonalistów, którzy je wspierają?
Jakie  jest wsparcie  instytucjonalne oraz jakie są dobre praktyki mające
na celu poprawę wsparcia dla kobiet z niepełnosprawnościami?

Raport RESPONSE State of the Art ma na celu udzielenie odpowiedzi na trzy
główne pytania badawcze:

1.

2.
3.

Badanie to opiera się na sieciowym sondażu, w którym wzięło udział 270
uczestników, w tym kobiety z niepełnosprawnością, organizacje/instytuce
świadczących usługi dla osób z niepełnosprawnością oraz główni
usługodawcy (wszyscy dostawcy usług, głównie z sektora zdrowia, opieki
społecznej i sądownictwa, którzy często pracują z kobietami z
niepełnosprawnością będącymi ofiarami przestępstw). Ankieta została
przeprowadzona w 6 krajach: Francji, Węgier, Litwy, Polski, Portugalii i
Hiszpanii.

Dane potwierdzają powszechność przemocy ze względu na płeć (GBV-
Gender-Based Violence) wobec kobiet z niepełnosprawnością; 8 na 10 kobiet
z niepełnosprawnością biorących udział w badaniu przyznało iż było ofiarami
przemocy we względu na płeć. Pod ciężarem traumy wiele z nich decyduje
się na milczenie lub wypowiada się dopiero po długim czasie. Te, które
przerwały milczenie, opowiadały głównie o negatywnych doświadczeniach
systemu wspierania ich po doświadczeniu przemocy.

Badanie wykazało również, iż często nie ma działań następczych ani
odpowiedniego wsparcia dla ofiar po zgłoszeniu napaści, nawet jeśli
zdarzenie zostało zgłoszone na policję.

R A P O R T  S T A T E  O F  T H E  A R T :  
U S T A L E N I A  I  W N I O S K I  

R E S P O N S E
Działania  polegające  na reagowaniu  i
przeciwdzia łaniu przemocy ze  względu na p łeć
wobec kobiet  z  n iepełnosprawnościami .
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Do braku odpowiednich usług wsparcia dochodzi również dezinformacja
oraz brak reakcji na przemoc. Na przykład żaden z respondentów nie
wymienił numeru alarmowego 112.

Wsparcie dla ofiar wykracza jednak poza bariery i trudności związane z
pomocą instytucjonalną i usługodawców. Jeśli chodzi o wsparcie osobiste,
które otrzymują, a które jest udzielane głównie przez opiekunów lub
krewnych, większość respondentów wyraziła zadowolenie.

Po drugiej stronie barykady znajdują się profesjonaliści zatrudnieni
zarówno w organizacjach świadczących usługi dla osób z
niepełnosprawnością, jak i  instytucjach. Napotykają oni wspólne wyzwania
takie jak  zapewnienie odpowiedniego wsparcia ofiarom  czy rozpoznanie
przemocy, z którą się spotykają.

Po pierwsze, trudności we wspieraniu ofiar wynikają głównie z
niewystarczających szkoleń na temat tego, jak wspierać kobiety z
niepełnosprawnością, które są ofiarami przemocy ze względu na płeć (GBV)
jak i niedostępności konkretnych usług i zasobów. Tym samym braku
współpracy między organizacjami świadczącymi usługi dla osób z
niepełnosprawnością i głównymi służbami za to odpowiedzialnymi oraz
długimi procedurami prawnymi.

Po drugie, specjaliści napotykają również przeszkody związane z brakiem
uznania GBV, zarówno przez ofiarę, jak i przez jej otoczenie
(instytucjonalne lub rodzinne). Na przykład w niektórych przypadkach ofiara
ma trudności z rozpoznaniem obraźliwego i niedopuszczalnego traktowania.
Napotyka się również  zjawisko „niewidoczności" przemocy wobec kobiet 
 przez najbliższe otoczenie  jak i instytucje.

W związku z powyższymi wyzwaniami, grupy docelowe przedstawiły
sugestie dotyczące poprawy tej sytuacji. Zwrócono szczególną uwagę na 
 potrzebę wzmocnienia pozycji kobiet z niepełnosprawnościami oraz na
konieczność szkolenia, wykorzystania ich zasobów oraz podnoszenia
świadomości w tym zakresie. Wyszczególniono również konieczność
podjęcia nowych działań instytucjonalnych, które mogłyby być wdrożone
przez profesjonalistów.

Ostatecznie raport ten stanowi wkład w pracę i  badania nad tymi
zagadnieniami, służąc jako podstawa do opracowania podręcznika szkoleń i
podnoszenia świadomości (TAR podręcznik) oraz rekomendacji dla twórców
polityki. Celem finalnym jest poprawa warunków wsparcia dla kobiet z
niepełnosprawnością, które są ofiarami przemocy ze względu na płeć. Jak
również wspieranie jakości pracy zarówno organizacji świadczących usługi
dla osób z niepełnosprawnością, jak i instytucji działających w tym zakresie.

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełny
raport (w języku angielskim).
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