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Спречување на насилството врз децата, жените и постарите лица за 
време на пандемија со COVID 19: Клучни активности

Многу земји низ целиот свет имаат спроведено 
мерки за целосно затворање, останување 
дома и физичко дистанцирање за да се спречи 
ширењето на КОВИД-19. Домот, сепак,
не е секогаш безбедно место за децата, 
адолесцентите, жените и постарите луѓе 
кои доживуваат или се изложени на ризик 
од злоупотреба. Доказите покажуваат дека 
насилството може да се зголеми за време и по 
епидемии на болести (1).

Во многу земји погодени од КОВИД-19, 
извештаите од телефонските линии за 
помош, полициските сили и другите даватели 
на услуги, укажуваат на зголемување на 
пријавените случаи на семејно насилство, 
особено малтретирање на деца и насилство од 
интимен партнер врз жени (2, 3, 4, 5, 6, 7) Сепак, 
овие бројки не ја претставуваат преваленцијата 
на проблемот, бидејќи знаеме дека повеќето 
случаи не се пријавени во службите. Во 
неколку други земји се чини дека има пад на 
пријавениот број на жртви на злоупотреба на 
деца и насилство врз жени  кои бараат помош 
лично или од далечина откако се спроведени 
мерките за целосно затварање. Ова може да 
се должи на неможноста на детето или жената 
да го напуштат домот или да пристапат лично 
до оваа помош додека се ограничени од 

сторителот, или намалување или затворање на 
службите.
 
Иако помалку пријавена, оваа комбинација 
на зголемен ризик на насилство и намалена 
можност за добивање помош за време на 
пандемијата со КОВИД-19, веројатно ќе биде 
слична и кај постарите луѓе кои доживуваат 
злоупотреба и занемарување.

„Жените во насилни врски се со поголема веројатност да бидат изложени на насилство, како и 
нивните деца, бидејќи членовите на семејството поминуваат повеќе време во близок контакт, а 
семејствата се справуваат со дополнителен стрес и потенцијални економски загуби или загуба на 
работни места“. - Генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебреизус, април 2020 година 
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Зошто семејното насилство веројатно ќе се зголеми во тек и по 
пандемијата со КОВИД-19?

Кој ќе биде изложен на поголем ризик од насилство за време на затворањето?

 � Иако податоците за семејно насилство 
во тек на пандемијата со КОВИД-19 во 
моментов се недоволни, воспоставените 
евиденции за насилство врз децата(8), 
жените (9) и постарите лица покажуваат 
дека неколку фактори на ризик веројатно 
ќе се влошат со мерките како одговор на 
пандемијата (1, 10, 11, 12, 13):

 � Мерките за останување дома може да 
ги доведат жените, децата и постарите 
луѓе кои живеат во насилни односи 
со уште поголем ризик од насилство, 
поради зголеменото време поминато со, и 
изложеноста на нивните насилници(1, 10). 

 � Стресорите, вклучително и економската 
несигурност, загубата на работни места и 
пренатрупаните средини, каде физичкото 
растојание не е можно, веројатно ќе 
го зголемат извршувањето на семејно 
насилство(14). 

 � Ограничениот пристап или отсуство на 
пристап до мрежата за заштита и поддршка 
– и двете неформални (семејство, 

роднини, пријатели, соседи, наставници во 
училиштата или помошен персонал, колеги) 
и формални (на пример, служби за заштита, 
телефонски линии, социјални служби, 
шелтер центри), за време на ограничување 
на мобилноста или целосно затворање 
може дополнително да придонесе за ризик 
од зголемено насилство (1).

 � Сторителите на насилство од интимен 
партнер можат да ја искористат 
загриженоста во врска со КОВИД-19, за 
да остварат поголема моќ и контрола над 
своите жртви, вклучително и ограничување 
на пристапот до критични информации 
и ресурси и следење на комуникацијата 
(на пр. телефони, мобилни/сим картички, 
интернет), со што им отежнуваат контакт 
со службите за поддршка и пристап до 
здравствените служби (1).

 � Затворањето може да резултира со 
зголемена потрошувачка на алкохол 
и други супстанции, што е поврзано со 
извршување на насилство (10, 13).

 � Децата, адолесцентите, жените, мажите 
и постарите луѓе кои веќе живеат во 
домови со насилство пред почетокот на 
пандемијата со  КОВИД-19, ќе бидат повеќе 
изложени на нивниот насилник со мерките 
за останување дома.

 � Децата, возрасните и постарите луѓе кои 
живеат со попреченост или проблеми со 
менталното здравје, се со  поголем ризик 
да бидат изложени на насилство  затоа што 
се затворени и имаат помалку можности да 

побараат помош.
 � Децата, жените и постарите луѓе од етничко 

малцинство или домородно население, 
хомосексуалци, мигранти и бегалци и оние 
кои живеат во сиромаштија, се соочуваат 
со кумулативен товар на дискриминација, 
стигма и неповолна положба и со генерално 
повисоки стапки на насилство. За нив, исто 
така предизвик може да биде пристапот до 
услугите.

ДЕца  � Помалку можности од возрасните да го напуштат 
домот и да пристапат до помош.

 � Помалите деца помалку веројатно ќе разберат или ќе имаат пристап 
до начините за барање помош.

 � Недостатиг на пристап до училиште како безбеден про-стор и 
недостиг на мрежи за поддршка поврзани со учи-лиштето, поради 
затворање на училиштата.

 � Зголемен ризик од злоупотреба преку интернет поради зголемено 
време на интернет (on line).
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Што може да се направи за спречување на насилството во домот за време 
на одговорот на КОВИД-19?

 � Здравствените системи се под невиден 
стрес поради приливот на пациенти 
со КОВИД-19 кои бараат интензивна 
нега. Здравствени работници од прва 
линија - од кои мнозинството се жени - се 
прептоварени и работат во стресни услови. 
Некои можеби во нивниот сопствен живот 
се соочуваат со ризиците од насилство 
наведени погоре.

 � Сепак, постојат специфични активности кои 
здравствените системи и другите сектори, 
можат да ги преземат за да ги ублажат 

штетните ефекти на насилството врз 
децата, жените и постарите луѓе.

 � Овој документ се потпира на постоечките 
препораки на СЗО засновани на докази 
(15, 16, 17) и пакети за превенција (18, 19) 
Тој е наменет за креаторите на политики, 
менаџерите на програми и установи во 
здравствениот систем и другите сектори, 
кои се вклучени во превенцијата и одговор 
на насилството врз децата, жените и 
постарите луѓе.

жени

Постари луѓе

 � Непропорционалното и големо оптоварување во 
домаќинството заради грижа за учење на децата од 

 � Прашањата за мобилност можат да ги 
ограничат можностите да бараат помош.

дома и грижа за болните и постарите луѓе, може да го зголемат стресот и 
конфликтот со партнерите.

 �  Наредбите за останување дома, може да ја зголемат фреквенцијата 
на барањата од партнерот  за секс, и со тоа да го зголемат ризикот 
од сексуална принуда или несакан секс. Понатаму, кондомите и 
контрацепцијата може да бидат помалку достапни.

 � Сопственоста на телефонот или пристапот до интернет може да бидат 
ограничени или следени од партнерот.

 � Финансиската зависност од нивните партнери и за постарите жени од 
другите членови на семејството (на пр. возрасни деца), може да ја зголемат 
економската злоупотреба.

 � Се соочуваат со бариери за пристап до доверливи информации, користејќи 
понови технологии, вклучително и интернет.

 � Може да бидат охрабрени или принудени да останат во карантин многу 
подолго, поради нивниот поголем ризик од инфекција, што може да ја 
продолжи социјалната изолација, да ја зголеми злоупотребата и да ги 
намали можностите за барање помош.

 � Физичка зависност од другите членови на домаќинството (на пример, за 
храна, облекување, користење купатило).

 � COVID-19 доведе до намалување на вработените во установите за 
долготрајна нега, поради болест или самоизолација (персонал) и 
укинување на семејните посети, зголемувајќи ја изолацијата на лицата кои 
престојуваат и веќе високиот ризик од насилство и занемарување.
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Влади и креатори на политики

ПЛАН

ИНФОРМИРАJ

ПРЕВЕНИРАЈ

ПОДДРШКА  
НА ЖРТВИТЕ

РАБОТА НИЗ
СЕКТОРИ 

 � Вклучете ги превенцијата и одговорот на насилство во плановите за 
подготовка и одговор на пандемијата и во комуникациите за  
ублажување на ризиците. Обезбедете содветни ресурси за овие активности. 

 � Обезбедете програмите и службите за превенција и одговор за оние кои 
се жртви на насилство, да се одржуваат за време на затворањетао и да се 
прилагодат како што е потребно.

 � Промовирајте платено боледување, лекарско, семејно отсуство и соодветна  
грижа за децата за сите есенцијални работници.

 � Информирајте ја јавноста за достапноста на службите за превенција и одговор на 
насилството, преку повеќе канали (на пр. радио, телевизија, известувања во продавници 
за храна или аптеки) и во повеќе формати, вклучително и со брајово писмо.

 � Предупредете ги давателите на основните услуги во заедницата (носачи на пошта, 
читачи на мерачи, оние кои први одговараат, служби за доставување храна), за знаците 
што укажуваат на насилство, злоупотреба или занемарување (вклучително и само-
занемарување кај постарите лица) и што да сторат ако им е потребна помош на жртвите 
на насилство. 

 � Предупредете ги постарите луѓе и другите кои веруваат, за главните видови на 
финансиски измами што се извршуваат и обезбедете информации за тоа како да ги 
избегнат и што да сторат ако се цел на истите.

 � Спроведувајте правила и регулативи за да се намалат ризиците поврзани со насилство, на 
пример, штети предизвикани од алкохол, оружје, употреба на дрога и /или однесување на 
зависници.

 � Спроведете кампањи за да ги советувате луѓето да ја намалат потрошувачката на алкохол 
или други супстанции.

 � Направете одредби за да им се дозволи на оние што бараат помош при насилство, 
безбедно да го напуштат домот, дури и за време на затворањето.

 � Да продолжат да функционираат постојните телефонски линии за помош или 
воспоставете нови каде што не постојат. Обезбедете линиите за помош да се бесплатни 
и да се достапни до сите кои доживеале насилство (вклучително и постарите лица). 
Понудете повеќе средства за контакт за линиите за помош, вклучувајќи телефонски и 
текстуални пораки или разговор, или тивки повици.

 � Идентификувајте начини да ги направите услугите достапни од далечина (на пр. преку 
месенџер, m-здравство, телемедицина), вклучително и со отстранување на какви било 
кориснички такси.

 � Обезбедете институциите за долготрајна грижа за постарите лица да имаат политики и 
процедури како да одговорат на насилството доколку тоа се случи (20)

 � Следете ги и ажурирајте ги информациите за службите за упатување, споделете ги со 
давателите на услуги и направете ги достапни за јавноста.

 � Соработка со други сектори за спречување на насилството, како што се служби за 
кривична правда, здравствени и социјални служби преку формирање на виртуелни 
мултидисциплинарни тимови, кои можат да обезбедат координирана постојана поддршка.



5
Спречување на насилството врз децата, жените и постарите лица за 
време на пандемија со COVID 19: Клучни активности

Програмски менаџери

ПЛАН

ИНФОРМИРАJ

ПРЕВЕНИРАЈ

РАБОТА НИЗ
СЕКТОРИ 

 � Кога се собираат податоци за насилство, придржувајте се кон 
препораките на СЗО за етика и безбедност при насилство врз жени, 
да се информираат за напорите за превенција и одговор.

 � Информирајте ги здравствените работници вклучени во одговорот на КОВИД-19 и оние 
кои даваат есенцијални услуги на деца, жени и постари луѓе за знаците, симптомите и 
факторите на ризик на насилство во домот и кога и како да прашаат за насилство на 
безбеден начин

 � Зголемете ја јавната свест за насилството во домот, како да се остане во контакт 
со жртвите на насилство, и како и каде да се упатат за помош и поддршка, без да ја 
компромитира нивната безбедност.

 � Обезбедете совети за родителство на негувателите при затварање или карантин
 � Поттикнете на грижа за себе и техники за намалување на стресот и менталниот 

дистрес (21, 22) и позитивни стратегии за справување, социјална поддршка, планирање на 
безбедноста и избегнување на стратегии кои не можат да помогнат за справување, како 
што се употреба на тутун, алкохол или дрога.

 � Обезбедете информации, поддршка и, доколку е можно, грижа за одмор на 
негувателките, особено оние што се грижат за постари лица со деменција. 
Информациите треба да содржат совети за тоа како да се справат со стресот, за да се 
намали веројатноста за извршување насилство.

 � Одржувајте програми и служби за ментално здравје и превенција на употреба на 
алкохол и супстанции.

 � Кога има групи за самопомош или поддршка од врсници (на пример, за жртви на 
насилство, зависност од алкохол и дрога, ментално здравје, здруженија на постари лица, 
групи за поддршка на врсници), олеснете ги алтернативните средства со кои тие можат 
да продолжат да работат.

 � Таму каде што постојат служби за сторители на насилство, идентификувајте начини на 
кои тие можат да бараат анонимна помош и совет преку интернет (on line) или преку 
телефон.

 � Соработувајте со невладини организации и други сектори за да ги усогласите пораките 
за насилство во домот, постоечките програми и служби за превенција.



6
Спречување на насилството врз децата, жените и постарите лица за 
време на пандемија со COVID 19: Клучни активности

Менаџери на установи

ПЛАН

ИНФОРМИРАJ

ПРЕВЕНИРАЈ

ПОДДРШКА  
НА ЖРТВИТЕ

РАБОТА НИЗ
СЕКТОРИ 

 � Соберете податоци дисагрегирани според возраст, пол и етничка 
припадност од рутинската евиденција на установата од извештаи за 
насилство, за да се информира за мерките за превенција и одговор.

 � Во здравствените установи и просториите за тестирање за COVID-19, обезбедете 
информации за службите достапни на локално ниво, вклучително и работното време, 
деталите за контакт и дали услугите можат да се нудат од далечина.

 � Продолжете да нудите поддршка од прва линија и медицински третман за жртвите на 
насилство, преку првите лица за контакт  во здравствените установи согласно препораките 
на СЗО (23, 24, 25, 26, 27, 28).

 � Продолжете да обезбедувате и да организирате службата по силување да биде достапна 
24 часа на ден, седум дена во неделата.

 � Обезбедете службите да се достапни за постарите возрасни лица и за онза лицата со 
когнитивни или други попречености. 

 � Обезбедете здравствените работници да имаат информации за други служби, за да 
овозможат ефикасно упатување, вклучително и до службите за ментално здравје и 
службите за  психосоцијална поддршка.

 � Спречете злоупотреба на работно место во здравствените и други институции, како што се 
домови за деца или постари лица:

 � Обучете го персоналот да препознава знаци и симптоми на злоупотреба и како да 
известува без да се загрози безбедноста на засегнатото лице.

 � Ротирајте ги работниците од функции со поголем стрес на функции со помал стрес.
 � Неискусни работници да работат со поискусни колеги
 � Поттикнете ги паузите за работа
 � Имплементирајте флексибилни распореди за работниците кои се директно изложени или 

имаат член во семејството засегнат од стресен настан
 � Избегнувајте употреба на физички и хемиски ограничувања во институциите за постари 

лица
 � Воспоставете механизми со кои луѓето што живеат во институции, ќе можат да одржуваат 

контакт со семејството и пријателите,  почитувајќи ги локалните барања за физичка 
дистанца.

 � Спроведете мерки за одговорност за сите сторители на насилство и злоупотреба на 
работното место или институциите за згрижување.

 � Обезбедете установите за сместување и грижа на постари лица да се поблиску 
мониторирани од релевантните власти.

 � Одржувајте ги службите за ментално здравје и оние за злоупотреба на алкохол и 
супстанции, вклучително и преку интернет и преку други потребни средства.
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Спречување на насилството врз децата, жените и постарите лица за 
време на пандемија со COVID 19: Клучни активности

Даватели на здравствени услуги

ИНФОРМИРАj

ПРЕВЕНИРАЈ

ПОДДРШКА  
НА ЖРТВИТЕ

РАБОТА НИЗ
СЕКТОРИ 

 � Обезбедете информации за службите 
 достапни на локално ниво (на пр.  
линии за помош / телефонски линии,  
засолништа, служби за советување), вклучително и 
работно време и детали за контакт и воспоставете врски за 
упатување за овие услуги.

 � Обезбедете совети за управување со стресот, позитивни 
стратегии за справување и позитивно родителство (29, 30, 31).

 � Ажурирајте ги информациите за упатување и врските, врз 
основа на тоа кои служби се достапни и функционираат.

 � Запознајте ги и координирајте ги напорите за превенција и 
одговор со колегите од службите за заштита, институциите 
кои работат со постари лица и невладините организации 
кои спроведуваат програми за превенција.

 � Понудете поддршка од прва линија на сите жртви на  
насилство од интимен партнер, сексуално злоставување и 
малтретирање на дете. Ова вклучува:
� слушајќи емпатично и без осуда
� распрашувајќи за потребите и загриженоста
� потврдување на искуствата и чувствата на жртвите
� подобрувајќи ја безбедноста

 � поврзувајќи ги жртвите со службите за поддршка.
 � Обезбедете медицински третман за сите здравствени 

состојби поврзани со насилството, вклучително и 
непосредна грижа по силувањето за оние кои се жртви на 
сексуален напад или злоупотреба.

 � Организирајте следење за пациентите кои доживеале 
насилство, во случај да бидат изолирани или ставени во 
карантин и останете во редовен контакт со нив.

 � Дајте приоритет на домашни посети и контакти со 
ранливи групи на население, особено кај доенчиња и 
мали деца, постари возрасни лица и лица со попреченост 
изложени на ризик од насилство, со посебно внимание на 
нивната безбедност, бидејќи сторителите на злоупотреба 
најверојатно ќе бидат дома

 � Истражувајте алтернативни начини да стигнете до децата, 
жените или постарите луѓе во зависност од тоа што е 
на располагање и достапното (на пр., месинџер услуги, 
телемедицина) со особено внимание безбедно да се стигне 
до жртвите, додека сторителите се присутни и на начини 
што не можат да се откријат или следат.

дополнителни
извори

 � Родителство во времето 
на КОВИД-19. Женева: 
Светска здравствена 
организација.

 � COVID-19 и насилство 
врз жени.

 � V COVID-19 и насилство 
врз постари луѓе.

 � Прашања и одговори: 
Насилство врз жените за 
време на КОВИД-19.

 � Справување со стресот 
за време на епидемијата 
на nCoV во 2019 г.

 � Помагање на децата да 
се справат со стресот за 
време на епидемијата 
на nCoV во 2019 г.

 �   Упатства на СЗО 
за одговор на 
здравствениот сектор на 
малтретирање на деца.

 � Здравствена заштита 
за жени изложени на 
насилство од интимен 
партнер или сексуално 
насилство. Клинички 
прирачник.

 � Одговор на деца и 
адолесценти кои биле 
сексуално злоставувани. 
СЗО Клинички упатства.

 � НСПИРЕ: Седум 
стратегии за ставање 
крај на насилството врз 
децата

 � ПОЧИТУВАЈТЕ ги 
жените: Спречете 
насилство врз жените.


