СВЕДОШТВА:
„Поради психичко насилство и уривање на
угледот и честа завршив под психијатриски
надзор“ ‐ сведоштво на самохрана мајка.
„Паднав во депресија за нанесениот семеен
срам и избегав во друга држава“ ‐ признава
жена жртва на малограѓански озборувања.
„Животот ми беше доведен во прашање при
насилно прекината бременост испланирана од
семејството, непромислено спроведена во
домашни услови“ ‐ открива жена посветена да
им помага на жртвите на семејно насилство.
„Национализмот на сопругот доведе
неиздржливо насилство од кое завршив во
бесознание“ – жена го нашла спасот во
имиграција откако по притворот сопругот се
заканил со ново насилство врз неа и синот.
„Сопругот алкохоличар физички ме напаѓа и
силува, семејството го брани“ – жена жртва
стравува дека во очај ќе крене рака на себе или
на него во отсуство на трајно решение и
институционална поддршка.
„Почна со критики, манипулации и кавги, а
заврши со изолација и боксови“ – сведочи
храбра девојка која гордо ја пребродила
бруталната врска со насилникот кој и оставил и
психички и физички лузни.
„Ме омаловажуваат, постојано ме пецкаат,
семејството, роднините, пријателите, трпам
навреди, тормозење, исмевање, ме втурнаа во
длабока депресија“ ‐ признава жртва на
насилство, немажена жена од рурална средина,
принудена да живее и работи во голема
изолација за да остави подобар впечаток без
„машка заштита“.
Приказните се објавени на порталот:
www.text.mk

Нашата цел:

ФАКТИ:

да се едуцираат,
да се заштитат,
да се зајакнат

Препознај, информирај, заштити, охрабри, обучи
– да ги тргнеме од маргините жртвите на
домашно насилство.

девојките и жените
жртви на семејно насилство.

„Стоп“ за физичко, сексуално, психичко,
економско насилство ‐ жените и девојчињата не
се потчинети во семејството, тие имаат еднакви
права.

Преку процесот на едукација да се
препознае проблемот на семејно
насилство и жртвата да знае
да го препознае сторителот;
да се заштити себеси и своите деца;
да знае кого да информира
за насилството и да ги знае
своите права;
да ги охрабри жените жртви на
насилство да започнат мал бизнис;
секоја обучена жена да обучува
други жени жртви на
семејно насилство.

„Нула“ толеранција за насилство врз жените –
„Стоп“ за кршење на човековите права.

Домашно насилство, сексуално вознемирување,
силување, присилен брак, кривични дела во име
на „чест“, генитално осакатување – се сериозно
кршење на човековите права на жените и
девојчињата.
Фемицидот, намерно убиство на жена затоа што е
жена, е најтешка форма на насилство врз жени и
може да биде директна последица на семејно
насилство или интимно‐партнерско насилство.
Насилство врз жени се и свиркање, зјапање, груби
коментари, несакано сексуално внимание,
допирање, стискање во јавни простори.
Кај жените и девојчињата е повисок ризикот од
родово засновано насилство отколку кај мажите,
кои исто така можат да бидат жртви на домашно
насилство.
Децата се жртви и сведоци на домашно
насилство, а малолетничките бракови – честа
појава во земјите во развој, непропорционално
влијаејќи на девојчињата, загрозувајќи го нивниот
живот и егзистенција.
Обединетите нации го утврдија 25 Ноември како
Меѓународен ден за борба против насилството
врз жените.

НВО: Новинари за човекови права
Сите права се задржани;
Испечатено во тираж од 1000 примероци.
www.jhrmk.org

Се смета дека 70 отсто од жените во светски
рамки претрпеле насилство. Да не го игнорираме
проблемот ‐ домашното насилство не е
„приватна, семејна работа“.

Проект:
Не молчи! – Запри го
насилството врз жените.
Да се подобри
превенцијата од
насилството врз
жените и девојките
преку промени во
однесувањето,
практиките и
ставовите...
Формите и манифестациите на
насилство врз жените кои се
опфатени:
1) насилство во домот;
2) насилство во училиштата;
3) насилство на работното место и
4) насилство во јавните простори.
Алати за доаѓање до целта:
‐ Зголемување на јавниот дијалог
за семејното насилство,
‐ Фокусирање на вниманието на
медиумите
‐ Системско вклучување.

Секоја трета жена во
Македонија е жртва
на семејно насилство!
Историјата или
традицијата на насилство
потекнуваат од домот!
Во некои рурални области
децата и девојките
веруваат дека живеење
со сторителот е нормално!

