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Projekt Keep Me Safe financira
Evropska unija v okviru programa
Erasmus +, KA2 – Sodelovanje za
inovacije in izmenjavo dobrih praks
– strateška partnerstva za mladino.
Cilja projekta sta razviti program
učnih načrtov za mladinske delavce
in nov pristop k razvoju "youth
peer" – vzajemnega učenja mladih, s
katerim bodo opolnomočeni za
reševanje vprašanj povezanih s spolno zlorabo. Naslednji cilj je
oblikovanje posebne aplikacija, ki bo omogočala uporabnikom
izobraževanje o temah, ki jih obravnava projekt. Zato smo si v prvi fazi
projekta postavili tri mejnike:
1. Določitev vloge, ki naj jo imajo mladinski delavci na področju
preprečevanja in ozaveščanja o spolni zlorabi.
2. Vzpostavitev okvirja kompetenc z opredelitvijo ključne
usposobljenosti za mladinske delavce na področju preprečevanja in
ozaveščanja o spolnih zlorabah in z njimi povezanih področjih
(razumevanje spolne zlorabe, kulturne dejavnike dojemanja spolne
zlorabe, odnos do spolne zlorabe, proaktivna komunikacija v
kontekstu spolne zlorabe).
3. Razvoj učnega načrta izobraževanja na temo spolnih zlorab, ki bo
odgovarjal potrebam mladinskih delavcev.
Z namenom doseganja zastavljenih ciljev so bile v vseh partnerskih
državah izvedene fokusne skupine ali intervjuji s ključnimi deležniki. To
so bili mladinskimi delavci in strokovnjaki s področja preprečevanja in
ozaveščanja o spolnih zlorabah. Udeležence smo spraševali: (1) kako
razumejo spolno zlorabo (definicije in opredelitve), (2) poznavanje
protokolov delovanja v primeru odkritja spolne zlorabe otroka
(zakonodaja, pravilniki, način poročanja, veriga pristojnosti ipd.), (3)
njihov pogled na kulturne determinante spolne zlorabe in (4) veščine, ki
so potrebne za odkrivanje in obravnavo spolnih zlorab.
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Rinova Limited & London Youth
V začetku letošnjega
poletja sta Rinova in
London Youth
organizirali fokusno
skupino, v kateri so
strokovnjaki razpravljala
o izkušnjah glede načina
pristopa do spolne
zlorabe, njenega
odkrivanja in
preprečevanja ter
razpravljali o strategijah,
kako mladim razložiti
pozitivne, zdrave odnose
in načine vedenja, ki
prispevajo k dobrim
medsebojnim odnosom.
Razprava je bila poučna
in raznolika, obenem pa
je omogočila vpogled v
izkušnje, ki jih imajo

strokovni delavci z
mladimi. Posebna
vprašanja so bila
povezana s spolnim
nasiljem, kot enem
izmed ˝orožij˝, ki je
prisotno v delovanju
tolp. Razprava o
spodbujanju zdravih
odnosov pa se je
osredotočila na vpliv
medijev, saj so lahko
preko njih mladim
predstavljeni primeri
pozitivnih in negativnih
odnosov med spoloma.
Udeleženci fokusne
skupine so med drugim
ugotovili tudi, da je
premalo govora o
spolnem nasilju nad fanti

Člani projektne skupine na prvem srečanju v Londonu.

Delovno vzdušje na prvem
srečanju projektne skupine v
Londonu.

in moškimi ter med
pripadniki LGBT
skupnosti.
Organizacija
London
Youth je stopila v stik s
strokovnjaki na področju
spolnega
izkoriščanja
otrok in strokovnjaki, ki
delajo
z
mladimi
pripadniki
ranljivih
skupin, za katere obstaja
večja verjetnost, da bodo
doživeli
spolno
nadlegovanje ali zlorabo.
Izvedli so tudi intervju s
predstavnikom
organizacije, ki dela z
mladimi, kateri so zaradi
spolne
zlorabe/nasilja
hospitalizirani, in s
predstavnikom
organizacije,
ki
se
posveča
mladim
brezdomcem
v
osrednjem Londonu.
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Know and Can Association
V Bolgariji so bili
izvedeni intervjuji s
predstavniki vladnih in
nevladnih organizacij, ki
se ukvarjajo z
mladoletniki (psihologi,
učitelji in mladinski
delavci). Vsi
intervjuvanci so pokazali
dobro poznavanje
osrednjih postopkov in
zakonov, ki jih je
potrebno upoštevati v
primerih spolne zlorabe Zakonika o kazenskem

postopku Republike
Bolgarije in Zakona o
varstvu otrok Republike
Bolgarije. Pri
neposrednem stiku z
njimi se je pokazalo, da
tudi strokovnjaki
pogrešajo ustrezna in
redna usposabljanja s
področja spolnih zlorab
mladoletnikov, kot tudi
medsebojno izmenjavo
izkušenj in informacij s
terena. Štiri osebe izmed
intervjuvancev so

poročale, da nimajo
praktičnih izkušenj z
obravnavo ali zaznavo
spolne zlorabe.
Zanimivo je bilo tudi
stališče intervjuvancev,
ki so izpostavili potrebo
po usposabljanju in
ozaveščanju s področja
spolnih zlorab v
izobraževalnih
ustanovah in širjenju
razumevanja problema
nasilja nad otroki v širši
družbi.

“Hope For Children” CRC Policy Center
Na Cipru so udeleženci
fokusnih skupin
razpravljali o potrebah
strokovnjakov v
kontekstu razumevanja
in sporazumevanja z
mladimi ter njihove
zaščite pred spolnimi
zlorabami. Kot ključne
ovire za učinkovito
preprečevanje in
obravnavanje primerov
spolnih zlorab
mladoletnikov so
izpostavili naslednje
dejavnike: kulturni
vzorci, pomanjkanje
ustrezne usposobljenosti
učiteljev s področja

spolne vzgoje,
neustrezen pristop k
spolni vzgoji v šolskih
učnih načrtih in
negotovosti glede
postopka prijave
spolnega nasilja. Poleg
tega bi bila potrebna
uvedba doslednih in
formaliziranih
aktivnosti, ki bi
prispevale k večji
osveščenosti otrok o
spolnem nasilju,
vključno s tem, kako in
kje iskati informacije
povezane o zdravih
medosebnih odnosih vloga, ki jo lahko

Izvedba fokusne skupine v z
deležniki v prostorih "Hope For
Children" CRC Policy Center

mladinski delavci
prevzamejo, če so
ustrezno usposobljeni.
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SOSU Østjylland
Na danskem so bili
intervjuji izvedeni s
pripadniki
nevladnih
organizacij.
Rezultati
med drugim kažejo, da
se formalne aktivnosti v
zvezi s preventivnimi
dejavnostmi
glede
spolnega nasilja med
mladoletniki izvajajo na
določenih srednjih šolah,
hkrati pa se na poklicnih
šolah ne izvajajo. Poleg
tega
so
udeleženci
razgovorov izpostavili,
da
so
obstoječi
nacionalni postopki in

zakonodaja v zvezi s
spolno zlorabo ustrezni.
Omenjeno je bilo tudi,
da
strokovnjaki,
ki
delujejo
na
tem
področju, nimajo dovolj
ustreznega znanja o
preventivnih
ukrepih.
Pokazalo se je tudi, da se
mladi v stiku z nasiljem
počutijo negotove in
ranljive, hkrati pa nimajo
primernega znanja, ko je
potrebno nuditi pomoč
in oporo vrstniku, ki je
žrtev spolne zlorabe ali
nasilja. Zaradi tega bi

bilo treba v procesu
formalnega
izobraževanja
mladih
dati večji poudarek
odnosom med spoloma.

poznavanje zakonodaje,
ki ureja spolno zlorabo
in nasilje ter postopke, ki
jih je treba izvajati v
tovrstnih
primerih.
Zanimiva ugotovitev v
sklopu intervjujev je, da
dojemanje
spolne
zlorabe med mladostniki
določa njihova kultura in
družbeno
okolje,
v
katerem odrašča in živi.
V tem okviru so zelo
pomembni
izobraževanja, družinske
izkušnje,
sporočila

množičnih
medijev,
vrstniki in ozaveščanje.
Izpostaviti
pa
je
potrebno tudi to, da so
imeli
izkušnje
z
odkrivanjem in prijavo
spolne zlorabe zgolj
intervjuvanci iz vladnih
organizacij.

ZRS-Koper
V Sloveniji so bili
izvedeni intervjuji s
predstavniki vladnih in
nevladnih organizacij, ki
se
ukvarjajo
z
izobraževanjem otrok in
obravnavo v primerih
spolnega
nasilja.
Predhodne
ugotovitve
kažejo, da imajo v
primerjavi s strokovnjaki
nevladnih
organizacij,
strokovnjaki, ki delujejo
v
okviru
vladnih
organizacij
nekoliko
boljše
vedenje
in
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Eurocircle
Francoski
partnerji
so
izvedli
fokusne
skupine
z
mladinskimi delavci iz
različnih
(javnih
in
zasebnih) zavodov, ki
delajo z mladimi iz
ranljivih
skupin,
ali
žrtvami nasilja in spolnih
zlorab.
Ena
izmed
fokusnih skupin je bila
izvedena
skupaj
z
organizacijo
Planning
Familia,
največjo
francosko mrežo združenj
in aktivistov, ki nudijo
storitve
s
področja
spolnega zdravja (tako
varovanje
kot
preprečevanje). Ta fokusna
skupina je bila zelo

produktivna v kontekstu
identifikacije kompetenc
posameznikov, ki delajo z
mladimi, na področja
preprečevanja
in
obravnave spolnih zlorab.
Poleg
tega
so
po
elektronski
pošti
in
telefonu stopili v stik z
drugimi
lokalnimi
združenji in inštituti, da bi
lahko zbrali večjo skupino
za
uspešno
izvedbo
raziskave. Na podlagi
intervjujev z eksperti
zaposlenimi v vladnih in
nevladnih institucijah, ki
delajo z mladimi, so prišli
do naslednjih ključnih
ugotovitev: (1) pravne
opredelitve spolne zlorabe

niso
vedno
pravilno
razumljene in uporabljene,
(2)
izobraževanje
o
spolnih
zlorabah
(prepoznavanje elementov,
ki vodijo do zgodnjega
odkritja)
in
okvirji
vzpostavljanja
varnih
pogojev za obravnavo
žrtve,
sta
ključna
dejavnika, ki omogočata,
da se mladi počutijo varne
ko spregovorijo o lastnih
izkušnjah
in
(3)
izobraževanja z uporabo
sodobnih
orodij
in
neformalnih metod so
ključnega pomena, ki
mladim omogočajo, da
spregovorijo o spolnih
zlorabah.
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