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Относно това ръководство
Това  ръководство  обяснява  на  служителите,  които  работят  в  сферата  на
предоставянето  на  убежище  как  да  разглеждат  молби  за  предоставяне  на
убежище, когато преследване или сериозно посегателство, базирано на пола,
формира цялата и част от молбата.

Контакти

Ако  имате  някакви  въпроси  относно  това  ръководство  и  вашият  пряк
ръководител или старшият служител не могат да Ви помогнат или смятате, че
това  ръководство  съдържа  фактически  грешки,  тогава  изпратете  имейл  на
екипа по Политика в областта на убежището.

Ако  забележите  някакви  грешки  във  форматирането  на  това  ръководство
(неработещи линкове, правописни грешки и т.н.) или имате някакви коментари
относно организацията или ориентирането в ръководството, можете да пишете
имейл на екипа по Правила и формуляри за ръководства.

Издаване

Следва информация за това кога е издадена тази версия на ръководството:

 версия 3.0
 публикувана за служители на Министерството на вътрешните работи на

10 април 2018 г.

Промени от последната версия на това ръководство

 нови раздели за т.нар. молби, „базирани на честта“, принудителен брак и
генитално осакатяване на жени (ГОЖ)

 допълнителна  информация  относно  защитата  и  насочването  към
организации, които могат да предоставят подкрепа на жертви на насилие,
базирано на пола

 актуализиран раздел за това как това ръководство се прилага при молби,
които включват деца

 раздел  за  трафика  на  хора,  който  е  актуализиран  в  съответствие  с
препоръките за съвременно робство

 актуализирана  терминология  и  хиперлинкове  към  източници  на
информация и препоръки

 приложен нов модел на ръководството, включително въведение и раздели
за законодателство, както премахване на номерирането на разделите и
абзаците в съответствие с изискванията за ръководството

Свързано съдържание
Съдържание
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Въведение
Това  ръководство  обяснява  как  трябва  да  разглеждате  въпросите,  свързани  с
пола,  в  молбата  за  убежище.  Въпросите,  свързани  с  половата  идентичност  и
сексуалната идентичност  ,   са включени в отделни ръководства. Това ръководство
трябва  да  бъде  четено  във  връзка  с  основното  ръководство  за  политика  за
убежище и по-конкретно:

 Оценяване на надеждността и бежанския статут   
 Хуманитарна закрила   
 Временно пребиваване   
 Интервюта за убежище  
 Лица на издръжка и членове на семейството   
    Обработване на молбите за убежище на деца  
 Въпроси на половата идентичност в молбата за убежище: транссексуалност   
 Въпроси на сексуалната идентичност в молбата за убежище   
 Домашно насилие: реагиране на съобщения за домашно насилие и тормоз от

страна на лицата, търсещи закрила
 Изключване (Член 1Е) и Член 33(2) от Конвенцията за бежанците   

Вж.  ръководство за вземане на решение за убежище за допълнителни насоки за
убежище. Трябва също да имате предвид релевантните бележки за политиката и
информацията за страната  ,   които включват конкретни насоки за пола за отделните
страни на произход.

За приложение в семейния и личния живот вж. ръководство за  семеен отпуск  и
актуализираното ръководство за семейството.

История

Можете да видите молби за убежище от жени и мъже, които повдигат въпроси,
свързани с пола, и подобни теми трябва да бъде внимателно обмислени, за да
бъде  идентифицирано  дали  те  дават  основание  за  необходимост  от  закрила.
Формите на преследване или сериозни посегателства, които са свързани с жените
често, но не винаги, са много различни от тези, на които са подложени мъжете.

Насилието спрямо жените може да се случва по-често в рамките на семейството
или  общността,  но  е  възможно  също  от  страна  на  държавните  власти.  Някои
форми на посегателства, базирани на пола, се случват изключително на жените
или момичетата като например гениталното осакатяване на жени (ГОЖ). Нивата
на  дискриминация,  на  които  са  подложени  жените,  може  да  се  равнява  на
преследване  в  държавите,  където  спрямо  тях  има  наложени  сериозни  правни,
културни или социални ограничения.

Обичаите  и  традициите,  които  са  потенциално  вреди  за  жените,  въпреки  че
противоречат  на  законите  в  някои  държави,  може  да  биват  толерирани  или
държавата  да не е  в  състояние  или  да не е  склонна  да  приложи закона.  При
подобни  обстоятелства  това  може  направи  достъпа  до  закрила  по-труден  за
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жените.

Важно е да бъде гарантирано,  че процесът по предоставяне на убежище през
цялото време е съобразен с пола. Всички лица, които искат убежище, трябва да
бъдат третирани с достойнство и уважение, включително тези, които може да са
били  засегнати  от  посегателства,  базирани  на  пола.  Провалът  това  да  бъде
осъществено може да направи за кандидатите дори по-трудно разкриването на
чувствителна  информация,  която  е  свързана  с  тяхната  молба.  Трябва  да
внимателно да обмислите дали е необходима закрила заради преследване или
сериозно посегателство,  базирано на пола,  както  и  да гарантирате,  че  Вашето
решение взема под внимание подобни въпроси със съответната чувствителност.
Това е  важна  част  от  по-широката стратегия на  правителството за  справяне  с
насилието спрямо жените и момичетата.

Цел на политиката

Целта на политиката при разглеждането на молби за убежище, базирани на пола,
е да:

 отнасяйте  се  към  всички  лица,  които  искат  убежище,  с  достойнство  и
уважение, включително към тези лица, чийто страх е базиран на свързано с
пола преследване или сериозно посегателство

 внимателно  и  с  такт  разглеждайте  всички  твърдения  в  процес  по
предоставяне  на  убежище,  който  е  свързан  с  пола,  така  че  да  бъде
окуражено ранното предоставяне на релевантна информация

 помагайте за ранното идентифициране на съображения за защита и когато е
подходящо, насочвайте кандидатите към подходящите услуги за подкрепа

 гарантирайте,  че  закрилата  бива  предоставена,  когато  е  необходима,  без
неоправдано забавяне, докато в същото време бива отказана за тези, които
нямат основателно опасение от преследване или сериозно посегателство при
завръщане в тяхната държава

Приложение по отношение на децата

Раздел 55 от Закона за границите, гражданството и имиграцията от 2009 г. изисква
от  Министерството  на  вътрешните  работи  да  гарантира,  че  функциите  на
имиграцията  и  националността  са  разпределени  в  съответствие  с  нуждата  от
опазване и поощряване на благосъстоянието на децата в Обединеното кралство.
Това се отнася както за децата, които подават молба самостоятелно, така и за
тези, които са зависими от молбата на родителите им.

Задължителното  ръководство  Всяко  дете  има  значение  –  промяна  за  децата
определя важните принципи,  които трябва да бъдат взети предвид при всички
действия.  Най-добрите  интереси  на  детето  са  главно  съображение  (но  не
задължително единственото съображение), когато биват вземани решения, които
засягат деца. Полът е един от факторите, които да бъдат взети предвид, когато
биват вземани решения, които засягат деца. Полът е един от факторите, които да
бъдат взети предвид, когато се работи с дете или неговото семейство, както са
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етническата принадлежност езикът, религията, вярата и уврежданията.

Трябва да бъдете наясно, че децата може да бъдат по-податливи към определени
форми на посегателства, базирани на пола, като например ГОЖ или принудителен
брак, както и да бъдат подложени на или да станат свидетели на домашно или
сексуално  насилие  вероятно  ще  има  значително  вредно  въздействие.  Трябва
внимателно  и  с  такт  да  вземете  предвид  подобни  въпроси  при  случаи,  които
включват непридружени деца, както и да бъдете наясно, че за деца, които са част
от семейство, което иска убежище, може да има необходимост от индивидуална
закрила.

Вж. Обработване на молби за закрила на деца и Лица на издръжка и членове на
семейството за насоки в политиката за убежище.

Свързано съдържание
Съдържание

Защита  и  насочване  към  услуги  за
подкрепа
Всички кандидати за убежище получават  информационна брошура за молби за
убежище,  която  включва  информация  за  услуги  за  подкрепа.  Когато
Министерството на вътрешните работи бъде уведомено, че кандидат е бил обект
на  посегателство  или  сексуално  насилие,  базирано  на  пола,  трябва  да
предоставите информация за това къде може да има достъп до допълнителна
подкрепа. Някои лица, търсещи убежище, може да не бъдат наясно за подкрепата,
която  им  е  на  разположение,  или  как  да  получат  достъп  до  нея,  така  че
информацията,  която  предоставяте  е  важна  за  насочването  на  потенциално
уязвими хора към помощта, от която те може да се нуждаят. 

Отделете  време  да  отгърнете  информационната  брошура  на  съответната
страница  и  да  покажете  на  кандидата  телефонните  номера  на  услугите,  които
могат да им окажат съдействие (ако те нямат брошурата, предоставете им един
брой).  Обяснете  им,  че  това  е  телефонна  линия  с  безплатни  конфиденциални
услуги  и  че  те  ще  разговарят  с  някого,  който  е  обучен  да  им  помогне.  Не
отбелязвайте или откроявайте този раздел от брошурата освен ако кандидатът не
Ви помоли за това, защото това може да го изложи на опасност, ако например
извършителят  е  член  на  семейството.  Трябва  да  актуализирате  данните  в
Министерството  на  вътрешните  работи,  когато  кандидатът  е  бил  насочен  към
подходящ доставчик на подкрепа.

Когато  има  проблем  със  защитата,  няма  нужда  да  задържате  решението  за
убежище,  докато  той  бъде  разследван.  Въпреки  това  трябва  да  говорите  със
старшия  служител  в  областта,  за  да  проверите  дали  решението  за  услуги  е
подходящо или дали проблемът със защитата трябва да бъде взет предвид като
част  от  молбата  за  убежище,  за  да  бъде  взето  информирано  решение  за
необходимост от подкрепа. Ако има конкретно препращане, свързано със защита,
което трябва да бъде направено,  например към лекар или социалните служби,
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трябва да поддържате връзка с ръководителя по защитата, а в „Базата данни с
информация  за  случаите“  (БДИС)  трябва  да  бъде  поставено  обозначение  за
Специални условия в „Процеса за насочване за защита“.

Ако в някакъв момент от интервюто станете загрижени, че кандидат може да бъде
в  опасност,  трябва  да  предприемете  незабавни  действия,  за  да  гарантирате
неговата  безопасност.  Обяснете  на  кандидата,  че  полицията  в  Обединеното
кралство възприема сериозно тези престъпления и предложете да се свържете с
полицията от негово име, но се уверете, че имате съгласието на кандидата, преди
да го направите.

Случаят  трябва  незабавно  да  бъде  препратен  към  Вашия  местен  екип  по
защитата, независимо от това дали кандидатът е дал съгласие да се свържете с
полицията от негово име.

Когато има притеснения за благосъстоянието или защитата на дете, които може да
включват проблеми със защитата в рамките на семейството (например ако дете е
изложено на потенциален риск от ГОЖ или ако дете е било подложено на ГОЖ),
случаят трябва да бъде препратен незабавно към Вашия местен екип по защитата.
Местният екип по защитата ще препрати случая към съответния местен орган.
Няма  изискване  за  сдобиване  със  съгласие  на  някои  от  възрастните,  защото
защитата  на  детето  е  нашата  основна  отговорност.  При  извънреден  случай  и
извън  обичайното  работно  време  случаят  трябва  да  бъде  препратен  към
полицията.  Службата  за  закрила  на  детето  също  може  да  предложи
специализирани  съвети  за  защитата  и  благосъстоянието  по  всички  въпроси,
свързани  с  децата,  включително  при  съдебен  процес  в  Семейния  съд  и  при
сложни случаи за закрила на детето. 

Има  допълнителна  информация  за  защитата,  както  и  линкове  към  плакати  и
брошури, които да бъдат използвани на обществените места, а за източници на
информация, за да Ви помогне да насочвате кандидатите към подходящите услуги
за подкрепа, вж.:

 генитално осакатяване на жени     (ГОЖ)  
 принудителен брак  
 домашно насилие  
 съвременно робство   

Генитално осакатяване на жени (ГОЖ)

Задължителният курс с електронно обучение Разпознаване и предотвратяване на
ГОЖ  трябва да бъде завършен, ако е възможно да бъдете в контакт с кандидати с
ГОЖ  или  с  документите  по  техния  случай.  Въпреки  че  задължението  за
съобщаване за ГОЖ важи само за служители с регулирани професии като здравни
и социални работници и  учители,  Вие  все  пак  имате  задължение  за  защита  и
трябва да съобщавате за всякакви потенциални проблеми със защитата на вашия
ръководител по защитата,  включително когато жени или момичета може да са
изложени на риск от ГОЖ или вече да са били подложени на ГОЖ.

Световната здравна  организация  определя ГОЖ като „всички процедури,  които
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включват частично или пълно премахване на външните женски гениталии, както и
други  наранявания  на  женските  полови  органи  по  немедицински  причини“.
Физическите прегледи не са част от процеса по предоставяне на убежище, но е
важно  да  бъдете  наясно,  че  ГОЖ  или  „обрязването“  е  наричано  по  различни
начини и с различни термини на различните езици, както и че има различни видове
ГОЖ.  Освен  това  е  необходим  такт  при  засягането  на  темата  за  ГОЖ  с
кандидатите,  жените и  момичетата,  които са  засегнати,  може да са  с културен
произход,  в  който  ГОЖ е  прието  правило  и  може да  не  са  наясно,  че  ГОЖ е
незаконно в Обединеното кралство. 

Заповед за закрила от ГОЖ (ЗЗГОЖ) е заповед от гражданското право, която може
да бъде издадена от Семеен съд с цел да бъдат защитени тези лица, които са
изложени  на  риск  или  които  са  били  подложени  на  ГОЖ.  Министерството  на
вътрешните  работи  може  да  бъде  потърсено  за  информация,  когато  е  била
поискана ЗЗГОЖ. От полицията или съдилищата може да се свържат с Вас, за да
предоставите например информация за имиграционния статут.  В зависимост от
случая  Министерството  на  вътрешните  работи  може да  се  включи в  съдебния
процес като заинтересована страна и в такива случаи трябва да бъде потърсен
подходящ правен съвет.

Жените  и  момичетата,  които  са  преживели  ГОЖ,  може  да  имат  многобройни
проблеми с физическото и психическото състояние в резултат на това, че са били
обрязани, така че насочването към местния екип по защита е жизненоважно.

За  насоки  за  това  с  кого  да  се  свържете  за  помощ  или  съвет,  както  и  за
информация за търсачка по пощенски код за услуги за подкрепа при ГОЖ, която
посочва конкретни услуги, които са налични в местните райони вж.: Помощ и съвет
при ГОЖ. Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта GOV.UK,
включително телефонни линии за подкрепа, брошури и многоведомствени насоки,
вж.: ГОЖ.

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) е одобрил платформата
„Обединени за прекратяване на ГОЖ“.  Това е безплатен онлайн инструмент за
обучение за обучаване на служителите, които работят с лицата, засегнати от ГОЖ.

Принудителен брак

Принудителният брак не трябва да бъде бъркан с уредения брак. При уредения
брак и двете страни дават съгласие за съюза и могат да откажат да встъпят в
брак, ако изберат да не го правят. Принудителният брак е брак, при който единият
или  двамата  от  партньорите  не  са  дават  (или  в  случая  с  някой,  който  няма
необходимата умствена пълноценност, не могат да дадат) съгласие за брака и са
включени  различни  форми  на  насилие  и  тормоз,  заплахи  и  други  форми  на
принуда.  Принудата може да включва емоционална,  психическа или физическа
сила или финансов натиск, или заплаха за физическа сила.

Ако  дете  е  изложена  на  потенциален  риск  от  принудителен  брак,  тогава
социалните служби, които отговарят за детето, трябва да бъдат уведомени без
забавяне.  Ако  то  е  изложено  на  незабавен  риск  от  принудителен брак,  тогава
полицията също трябва да бъде уведомена, за да се гарантира, че детето ще бъде
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незабавно защитено.

Заповед  за  закрила  от  принудителен  брак  (ЗЗПБ)  е  заповед  от  гражданското
право, която може да бъде издадена от Семеен съд с цел да бъдат защитени тези
лица, които са изложени на риск или които са били подложени на принудителен
брак.  Министерството  на  вътрешните  работи  може  да  бъде  потърсено  за
информация, когато е била поискана ЗЗГОЖ. От полицията или съдилищата може
да се свържат с Вас, за да предоставите например информация за имиграционния
статут. В зависимост от случая Министерството на вътрешните работи може да се
включи в съдебния процес като заинтересована страна и в такива случаи трябва
да бъде потърсен подходящ правен съвет.

Съвместният  отдел  за  принудителен  брак  (ОПБ)  на  Министерството  на
вътрешните  работи  и  Министерството  на  външните  работи  и  Общността  на
нациите  управлява  обществена  телефонна  линия  за  осигуряване  на  съвети  и
консулска подкрепа на жертви на принудителен брак, както и на служители, които
се занимават със случаи и могат да насочват към съответните услуги за подкрепа.
Вж.:  Принудителен  брак за  подробности  за  контакти,  както  и  за  публикации  и
ресурси, включително плакати. Включва също многоведомствени насоки.

Домашно насилие

Жертвите на домашно насилие би трябвало да бъдат насочвани към телефонни
линии за подкрепа, описани в  информационната брошура за молби за убежище  .  
Ако в някакъв момент станете загрижени, че кандидат или неговите деца може да
са в опасност, трябва да предприемете незабавни действия,  за да гарантирате
тяхната  безопасност.  Тези  лица,  които  са  изложени  на  домашно  насилие,  са
изложени  и  на  риск  от  значителни  физически  и  емоционални  посегателства.
Тяхното благосъстояние и безопасност са най-важни и ако се появи информация,
че  дете  живее  в  среда,  където  става  свидетел  на  домашно  насилие,  тогава
социалните служби, които отговарят за детето, трябва да бъдат уведомени без
забавяне. Вж.  Защита и насочване към услуги за подкрепа за действия, които да
бъдат предприети.

Брошурата с Три стъпки към избягване на домашно насилие е насочена специално
към жени в общности на чернокожи и етнически малцинства. Тя съчетава въпроси
като т.нар. тормоз, „базиран на честта“ (включително ГОЖ и принудителен брак),
тормоз заради зестра, домашно и сексуално насилие, както и липсата на достъп до
публични финанси.

Плакатът за  Кампанията за домашно насилие е насочен към извършителите на
домашно насилие и ги окуражава да потърсят помощ чрез телефонната линия
„Респект“.

Съвременно робство

За потенциални жертви на съвременно робство, включително на трафик на хора
трябва  да  се  обърнете  към  Жертви  на  съвременно  робство:  ръководство  за
служители,  които  предоставят  първа  помощ. Ако  смятате,  че  дадено  лице  е
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потенциална жертва на съвременно робство, трябва да обмислите насочване към
в рамките на Националния механизъм за насочване (НМН).  В рамките на НМН
обучен  специалист  ще  разследва  допълнително  въпроса.  Трябва  да  вземете
предвид също безопасността на потенциалната жертва, както и притеснения за
здравословното състояние.

Свързано съдържание
Съдържание

Свързано законодателство
Конвенция за бежанците

Конвенцията  за  бежанците предоставя  рамката  за  международна  закрила  за
бежанците. Тя беше допълнена в Европейския съюз (ЕС) с режим за субсидиарна
закрила, както и от прогресивното развитие на международното право в областта
на  човешките  права.  Полът  не  е  конкретно  споменат  като  основание  по
Конвенцията за бежанците, но той трябва да бъде взет предвид при оценката Ви
за това дали едно или повече от петте основания по конвенцията могат да бъдат
приложени.

Върховният комисариат на ООН за бежанците определи концепцията за  пол в
неговите  Насоки  за  международна  закрила:  преследване,  свързано  с  пола,  в
рамките  на  контекста  на  Член  1А(2)  от  Конвенцията  от  1951  г.  и/или  нейния
Протокол от 1967 г., свързан със статута на бежанците.

Конвенция  на  ООН за  премахване  на  всички  форми на
дискриминация по отношение на жените (КПВФДЖ)

КПВФДЖ  (често наричана „декларация за правата на жените“)  е международен
договор  за  човешки права,  който  се  концентрира  конкретно  върху  равенството
между жените и  мъжете във всички сфери на живота и  беше ратифициран от
Обединеното  кралство  през  1986  г.  Това  обвързва  Обединеното  кралство  да
предприеме стъпки за прекратяване на дискриминацията по отношение на жените
във всички форми, като това се отнася също за жените, които търсят убежище.
Той включва обща препоръка (32) за свързаните с пола измерения на бежанския
статут, убежището, националността и липсата на гражданство при жените.

Европейско законодателство

Директивата  на  Съвета  2004/83/EC  (Квалификационна  директива)  постановява
условия и критерии за интерпретирането на Конвенцията за бежанците, които да
бъдат  приети  в  целия  ЕС.  Тя  беше  транспонирана  в  законодателството  на
Обединеното  кралство  чрез  (Квалификационните)  Наредби  от  2006  г.  за
бежанците  или  лицата,  които  се  нуждаят  от  международна  закрила и  чрез
Правилата за имиграция.

Членовете  от  Квалификационната  директива  (КД),  които  са  най-релевантни
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спрямо това ръководство, са:

 Член 8 – той засяга вътрешното преместване
 Член 9 – постановява какво се има предвид под преследване за целите на

Конвенцията за бежанците:
o Член 9 (2)(е)- се отнася конкретно за действия, чието естество е конкретно

свързано  с  пола  или  децата,  и  въпреки  че  не  е  транспониран  в
законодателството в Обединеното кралство или в промените в Правилата
за  имиграция,  той  се  приема  като  политика  на  Министерството  на
вътрешните работи, че действия, които са от естество, свързано конкретно
с пола, могат също да представляват преследване в отделните случаи

Директивата на Съвета     2005/85/  EC   (Процедурна директива) определя минимални
стандарти за държавите членки за предоставяне и отнемане на статут на бежанец
и  беше  транспонирана  в  законодателството  на  Обединеното  кралство  чрез
(Процедурните) Наредби за убежище   от   2007   г.   и чрез Правилата за имиграция.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното  насилие (Истанбулска  конвенция)  се  основава  на  разбирането,  че
насилието  срещу  жените  е  форма  на  насилие,  базирано  на  пола,  което  се
извършва срещу жените, защото са жени. Задължение на държавата е да реагира
на  него  във  всичките  му  форми,  както  и  да  вземе  мерки,  за  да  предотврати
насилието срещу жените, да защити жертвите и да търси наказателна отговорност
от извършителите. Обединеното кралство е страна по Конвенцията.

Член 60 относно молбите за убежище, базирани на пола, е особено релевантен,
като изисква от страните, подписали Конвенцията, да:

 предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че насилието, базирано
на пола, срещу жените може да бъде признато като форма на преследване в
рамките на значението на Конвенцията за бежанците

 да  гарантират,  че  при  всяко  от  основанията  по  Конвенцията  има
интерпретация, която отчита пола

 да  бъдат  разработени  процедури  по  приемане  и  услуги  за  подкрепа  за
лицата, търсещи убежище, които отчитат пола, както и ръководства за пола и
процедури по предоставяне на убежище, които отчитат пола.

Законодателство в Обединеното кралство

Европейската  конвенция  за  правата  на  човека  (ЕКПЧ)  по  начина,  по  който  е
приложена от  Закона за човешките права от    1998 г.    въвежда човешките права,
посочени  в  ЕКПЧ  и  всеки  в  Обединеното  кралство  е  защитен  от  закона,
независимо от неговия имиграционен статут.

Раздел 8 от  Закона за убежището и имиграцията (третирането на кандидатите и
т.н.)  от  2004   г.    изисква от Вас да вземете предвид поведението на кандидата,
когато  прилагате  презумпцията  за  невинност  спрямо  необосновани  факти  по
същество. Трябва да предоставите на кандидата възможност да обясни причините
за подобно поведение по време на интервюто за убежище.
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Законът  за  равенство  от  2010  г.  защитава  законово  хора  от  дискриминация  и
замени с един закон предишните закони против дискриминация. Съгласно Закона
за равенство от 2010 г. беше създадено задължение за равенство за публичния
сектор, като то се прилага за публични органи и организации, които изпълняват
обществени  функции  във  Великобритания.  Това  означава,  че  като  част  от
публичен орган Вие трябва да имате предвид всички лица,  когато изпълнявате
своята  всекидневна  работа,  включително  при  предоставянето  на  услуги.  Това
изисква  от  Вас  да  зачитате  нуждата  от  елиминиране  на  дискриминацията,  да
стимулирате равните възможности и да поощрявате добрите отношения между
различните хора, когато изпълнявате работните си задължения.

Законът за гениталното осакатяване на жени (ГОЖ) от 2003 г.  замени Закона за
забрана на женското обрязване от 1985 г. в Англия, Уелс и Северна Ирландия,
който направи ГОЖ незаконно в Обединеното кралство. Законът от 2003 г. освен
това направи незаконно уреждането на това дете да бъде изведено в чужбина за
ГОЖ. Законът от 2003 г. беше изменен с раздели 70 до 75 от Закона за тежките
престъпления от 2015 г.:

 Законът  за  тежките  престъпления  от  2015  г.   разшири  обхвата  на
извънтериториалните  престъпления  (на  ГОЖ,  извършено  в  чужбина  от
граждани на Обединеното кралство и тези, които обичайно пребивават (както
и  на  постоянно  пребиваващите)  в  Обединеното  кралство),  предостави  на
жертвите на ГОЖ доживотна анонимност и въведе ново престъпление – това
да не успееш да защитиш момиче от риск от ГОЖ, като тези раздели, 70 до
72, влязоха в сила на 3 май 2015 г.

 раздел 73 влезе в сила на 17 юли 2015 г. и въведе Заповеди за закрила от
ГОЖ (ЗЗГОЖ)

 раздел  74  влезе  в  сила  на  31  октомври  2015  г.  и  въведе  задължителна
отговорност за докладване, която изисква конкретни служители да съобщават
за известни случаи на ГОЖ при лица под 18 години на полицията в Англия и
Уелс

 раздел  74  също  урежда  въпроса  със  законовата  уредба  на
многоведомствените насоки за ГОЖ

Задължителната отговорност за докладване на ГОЖ не се отнася за Отдела по
визи  и  имиграция  на Обединеното  кралство,  но  все пак  носите  отговорност  за
закрила. Тази отговорност за докладване не се прилага за Шотландия и Северна
Ирландия, където трябва да има съобразяване със съществуващите отговорности
за закрила.

Законът за забрана на гениталното осакатяване на жени (Шотландия) от 2005 г.
въведе отново съществуващите престъпления в Закона за забрана на женското
обрязване  от  1985  г.  и  разшири  закрилата,  като  даде  за  тези  престъпления
извънтериториално  действие,  за  да  защити  тези,  които  биват  изпращани  в
чужбина, за да им бъде извършено ГОЖ.

Законът за антисоциално поведение, престъпления и полицейски контрол от 2014
г. превърна в престъпление това да принудиш някого да е ожени. Това включва:

 да  заведеш  някого  в  чужда  държава,  за  да  го  принудиш  да  се  ожени
(независимо от това дали принудителният брак се е състоял)
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 да ожениш някого,  който няма умствената дееспособност  да се  съгласи с
брака (независимо дали му е приложен натиск или не)

Правила за имиграция

Част 11 от  Пратилата за  имиграция определят условията за  разглеждането на
молби  за  убежище  и  отразява  нашите  задължения  съгласно  Конвенцията  за
бежанците и законодателството на Европейския съюз.

Алинея 339J от Правилата за имиграция изисква оценката на молба за убежище,
на това дали отговоря на изискванията за предоставяне на хуманитарна закрила
(ХЗ) или на молба на база човешки права да бъде проведена на индивидуална,
обективна и безпристрастна основа.

Стратегия  за  насилието  по  отношение  на  жените  и
момичетата

Стратегията  за  насилието  по  отношение  на  жените  и  момичетата  (НПОЖМ),
публикувана  през  март  2016  г.,  отразява  ангажимента  на  правителството  за
прекратяването  на  насилието  срещу  жени  и  момичета,  както  в  Обединеното
кралство, така и в чужбина. Темата на стратегията е, че справянето с насилието
срещу  жени  и  момичета  е  работа  на  всички.  Стратегията  включва  работа  с
местните комисари, за да бъде предоставено сигурно бъдеще за центровете за
подкрепа при изнасилвания, убежищата и Отделите за ГОЖ и принудителен брак,
докато в същото време бъде провеждана огромна промяна в рамките на всички
услуги, така че ранната интервенция и превенция станат норма, а не отговора на
кризи, така че жертвите да получават помощта,  от която се нуждаят,  когато се
нуждаят от нея. Гарантирането, че системата за предоставяне на убежище отчита
пола, е част от тази по-широка стратегия. Това изисква от Вас да подхождате към
подобни въпроси по внимателен начин и да отдавате сериозно внимание на това
дали кандидат за убежище е изложен на риск от или е пострадал от насилие,
базирано на пола.

Свързано съдържание
Съдържание

Форми на преследване,  базирани на
пола
Този раздел Ви обяснява как да разглеждате молби за убежище, при които има
форми на преследване или сериозни телесни вреди, базирани на пола, както и
защо трябва винаги да вземате предвид личните обстоятелства на всяко лице.
Това включва фактори като произход, пол и възраст, така че да можете да оцените
дали на базата на техните индивидуални обстоятелства действията, на които са
били подложени или  на  които  биха  могли  да  бъдат  изложени,  се  равняват  на
преследване или сериозни вреди. Ако това е така, важно е да обмислите дали има
риск  от  подобно  третиране,  ако  се  върнат  в  техните  страни  на  произход  или
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предишно обичайно пребиваване.

Информация за политиките на страната

Трябва да се  обърнете към обективните  бележки за  политиките на страната и
информация,  предоставени  от  Екипа  по  политики  на  страната  и  информация
(ЕПСИ) и особено в разделите или конкретните доклади за въпроси, свързани с
пола.  Когато не е  налична информация,  трябва да обмислите заедно с  Вашия
старши ръководител случаи дали да отправите искане за конкретно проучване към
ЕПСИ, преди да вземете решение за молбата за убежище. Недейте да смятате, че
липсата на информация означава, че някой не е бил подложен на телесни вреди
или, че рискът от вреди в бъдеще не съществува.

Основания по конвенцията

Полът  може  да  даде  информация  при  оценката  на  това  дали  едно  от  5-те
основания  по  Конвенцията  за  бежанците  (раса,  религия,  националност,
принадлежност  към  определена  социална  група  или  политическо  мнение)  е
включено като например:

 формата  на  преживяно  преследване  е  конкретна  за  пола  или
преимуществено конкретна за пола като например генитално осакатяване на
жени (ГОЖ), принудителен аборт или стерилизиране

 причината е базирана на пола като например страх вследствие на пола или
половата идентичност

 причината за отказването на държавна закрила е свързана с пола

Начините, по които полът е свързан също с преживяването на преследване, може
да включват:

 преследване,  свързано  конкретно  с  пола,  директно  заради  пола  като
например жена или момиче да бъдат подложени на ГОЖ

 преследване, свързано конкретно с пола, по причини, които не са свързани с
пола като например това, че дадено лице е изнасилено, защото има или е
изразило политическо мнение

 преследване, което не е свързано конкретно с пола, по причини, свързани с
пола като например това, че дадено лице е бито с камшик за това, че не се
придържа към правилата на дадена религия или е преследвано за това, че
отказва да носи було.

Моля, вижте раздела относно  Конвенцията за бежанците и пола  за по-подробна
информация за пола и всяко от основанията по конвенцията.

Видове посегателства

Съществуват много форми на посегателства, които са по-често или единствено
използвани спрямо жени. Те могат да се случат в семейството, в общността или от
страна на държавата. Те включват, но не се ограничават до:
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 посегателства, свързани с брака като например принудителен брак
 насилие в рамките на семейството или общността като например убийства на

„честта“ или насилие „на основата на честта“
 ГОЖ
 принудителен аборт
 принудително стерилизиране
 сексуално насилие, тормоз и изнасилване
 принудителна  проституция,  трафик  на  хора,  модерно  робство  или

принудително подчинение

Толерантност спрямо насилие, базирано на пола

Фактът,  че  насилието  спрямо  жени  е  често  срещано,  широкоразпространено  и
приемано от културата на определено общество не означава, че международната
закрила  на  индивидуална  база  е  неподходяща.  ГОЖ например е  практикувано
масово в някои общества, но е форма на насилие, базирано на пола, което нанася
сериозни  вреди  –  както  психически,  така  и  физически,  и  се  равнява  на
преследване.  Всеки  случай  трябва  да  бъде  разглеждан  на  базата  неговите
собствени основания и в светлината на информацията за политиките на страната.

Дискриминация, базирана на пола

Дискриминационна  мярка,  сама  по  себе  си  или  в  съчетание  с  други,  може  в
зависимост от  фактите по случая да се  равнява на преследване.  Това би бил
случаят например, ако дискриминацията има последствия със значително вредно
естество за лицето, което е засегнато, като например, но не и ограничено само до:

 сериозни правни, културни или социални ограничения върху правата да се
изкарва препитание

 сериозни  правни,  културни  или  социални  ограничения  върху  правата  на
личен и семеен живот

 ограничения върху предоставянето на политически права
 способността да се практикува или да се избере да не се практикува дадена

религия
 ограничения върху достъпа до обществени места
 способността  за  достъп  до  обичайно  налични  услуги  като  образователни,

правни, социални грижи и здравеопазване

Например  дадена  жена  може  да  има  ограничени  права  на  собственост  върху
имущество или да  бъде изправена  пред ограничен достъп до  здравеопазване.
Жените  може  също  да  бъдат  обект  на  дискриминационно  отношение,  което  е
налагано посредством законите или чрез налагането на социални или религиозни
обичаи, които ограничават нейните възможности и права. Това може да включва,
но  не  е  ограничено  до,  правила  за  обличане,  ограничения  върху  заетост  и
образование,  ограничения  върху  свободата  на  движение  и  дейностите  или
предоставянето на политически права.

Свързано съдържание
Съдържание
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Конвенцията за бежанците и пола
Основания по конвенцията

Полът не е изрично споменат като основание по конвенцията в Конвенцията за
бежанците, но трябва да му обърнете внимание при оценяването на това дали
едно  или  повече  от  едно  от  петте  основания  по  конвенцията  може  да  бъде
приложено. Когато обмисляте това, Вие трябва също да се обърнете към насоките
за  Оценяване на надеждността и статута на бежанец  и свързаните  бележки за
политиките и информация за страната, които включват насоки конкретно за пола.

Важно е да бъде обмислено дали даден кандидат може да бъде преследван не
само  по  отношение  неговите  дейности  и  вярвания,  но  и  заради  основание  по
конвенцията,  която  е  приписвано  на  тях.  Например  в  много  общества
политическото мнение, расата, националността, религията и социалните връзки на
жената  често  са  разглеждани като  уеднаквени  с  тези  на  нейните  роднини или
близки от мъжки пол, както с тези на нейната общност.

Също  така  е  важно  да  бъдете  наясно,  че  в  много  молби,  свързани  с  пола,
преследването, от което се опасяват, може да бъде заради едно или повече от
едно основание по конвенцията.  Например молба,  базирана на нарушаване на
социалните или религиозните норми, може да бъде анализирана по отношение на
религията, политическото мнение или принадлежността към определена социална
група. Не кандидатът носи отговорност да идентифициран конкретно причината по
конвенцията, която се отнася до него.

Ако няма причина по конвенцията,  трябва да продължите напред с  обмисляне
дали  връщането  на  кандидата  би  било  в  противоречие  със  задълженията  на
Обединеното  кралство  съгласно  Европейската  конвенция  за  човешките  права
(ЕКПЧ). Конкретно внимание трябва да се обърне на Членове 2, 3 и 8, както и дали
предоставянето  на  хуманитарна  закрила  (ХЗ)  или  временно  разрешение  за
пребиваване (ВРП) извън Правилата за имиграция би било подходящо, ако има
извънредни обстоятелства.

Раса

Докато  действителната  или  приписваната  расова  идентичност  може  да  не  е
конкретна  за  жените  или  мъжете,  то  полът  може  да  засегне  формата,  която
приема преследването, както и способността да има достъп до държавна закрила
в  случаи,  свързани с  расата.  Например докато  унищожаването  на  етническата
идентичност  и/или  благоденствието  на  дадена  расова  група  може  да  бъде
посредством убийства, физически наранявания или вкарване в затвора на мъже,
то  жените  могат  да  бъдат  разглеждани  като  разпространяващи  етническа
идентичност чрез тяхната репродуктивна роля. това може да има като резултат
преследване  посредством  например  сексуално  насилие  или  контрол  на
възпроизводството.  По  тази  причина  в  конфликти,  при  които  расата  е  мотив,
жените и децата могат да бъдат в особено уязвима позиция.



Публикувано за служители на Министерството
на вътрешните работи на 10 април 2018 г.

Страница 18 от 33

Религия

Даден  кандидат  може  да  бъде  изложен  на  вреди  заради  спазването  или
отхвърлянето на религиозни вярвания или практики. Религията като основания за
преследване може да включва, но е ограничена до, свободата да признаваш или
не признаваш конкретна система от вярвания, както и свободата да практикуваш
или да не практикуваш дадена предписана религия.

Когато  религията  предписва  определени  роли  или  поведенчески  правила  на
мъжете  и  жените,  тези,  които  отказват  или  не  успяват  да  изпълнят  своята
предписана роля или не се съобразяват с правилата, могат да имат основателен
страх  от  преследване  на  базата  на  религията.  Например  жена,  която  не  се
придържа към определени норми за обличане, като например носенето на воал,
може  да  бъде  обект  на  ниво  на  дискриминация  и  тормоз,  които  могат  да  са
достатъчни, за да се равняват на преследване.

Неуспехът да бъдат спазвани поведенчески правила може да бъде възприет като
доказателство, че са възприети неприемливи религиозни мнения независимо от
това какво лицето всъщност вярва за религията. Например жена, която отказва да
се ожени ли участва в определени професии. Религиозната идентичност може да
бъде възприета като приравнена или споделена с тази на останалите членове на
семейството  или  общността  на  кандидата.  По  тази  причина  приписана  или
възприета  по  даден  начин  религиозна  идентичност  може  да  бъде  важна  при
оценяването на риска от преследване.

Много  често  има  припокриване  между  религиозно  и  политическо  преследване.
Пример  за  това  е,  когато  държавата  подкрепя  или  предпочита  определено
религиозно  вярване,  както  и  когато  толерира  или  по  друг  начин  не  успява  да
предостави  закрила  спрямо  дейностите  на  недържавни  лица,  които  подкрепят
определено религиозно вярване.

Националност

Този термин не означава само гражданство. Той може да включва принадлежност
към определена етническа или лингвистична група и често може да се припокрива
с расата. Докато действителната или предписаната национална идентичност не е
специфична да жените или мъжете, тя може да е свързана с пола, за да обясни
защо някой се страхува от преследване. Например жените може да бъдат лишени
от  пълни  граждански  права  при  определени  обстоятелства,  ако  се  омъжат  за
чуждестранен гражданин.  На жените  може да им бъде попречено  да  предадат
своята  националност  на  децата  си.  При  подобни обстоятелства  може да  бъде
необходимо да се обмисли до какви вреди може да се стигне заради тази загуба и
дали тя се равнява на преследване на базата на националността.

Много  жени страдат  от  преследване,  защото  хора  имат  повече  власт  над  тях,
защото те са „просто жени“. Например в много държави националността може да
бъде предаване само по линия на мъжете. Жените, които не знаят самоличността
на  баща си,  могат  да  бъдат  дискриминирани до  такава  степен,  че  това  да  се
равнява на преследване.



Публикувано за служители на Министерството
на вътрешните работи на 10 април 2018 г.

Страница 19 от 33

Принадлежност към определена социална група (ОСГ)

В  определени  случаи  полът  може  да  бъде  фактор  при  разпознаването  на
принадлежността към ОСГ или да бъде характеристика за  идентифициране на
подобна  група.  В  определени  случаи  например  жените  или  подкатегория  на
жените като неомъжените жени могат да сформират определена социална група
(ОСГ).  Това дали дадено лице е част  от  ОСГ може да бъде сложен въпрос и
трябва да се обърнете към насоките за Оценяване на надеждността и статута на
бежанец и свързаните бележки за политиките и информация за страната, преди да
вземете решение.

Определение за това какво представлява ОСГ е предоставено в Член 10(г)  на
Квалификационната директива, в която се посочва, че:

Ще се смята, че група сформира определена социална група конкретно когато:

 членовете  на  тази  група  споделят  вродени  характеристики  или  обща
история, които не могат да бъдат променени, или споделят характеристика
или  вярване,  което  е  толкова  фундаментално  за  идентичността  или
съвестта, че дадено лице не би трябвало да бъде принудено да се откаже
от него, както и

 когато  групата  има  определена  идентичност  в  съответната  държава,
защото е възприемана като различна от обграждащото я общество

Препоръките  за  ОСГ  в  насоките  за  Оценяване  на  надеждността  и  статута  на
бежанец  определят  как  трябва  да  подходите  спрямо  идентифицирането  на
съществуването  на  определена  социална  група,  което  е  в  съответствие  с
решенията на съдилищата на Обединеното кралство и по-конкретно в Камарата на
лордовете при  Шах и Ислям [Shah    and Islam]  [1999]  UKHL 20    и  Форнах срещу
Държавния  секретар  на  Министерство  на  вътрешните  работи  [Fornah  v  SSHD]
[2006] UKHL 46.

При Шах и Ислям беше решено, че жените в Пакистан сформират ОСГ. Причината
за това беше, че жените споделят едни и същи непроменими характеристики на
пола,  те  сформират  определена  група  в  обществото,  както  е  видно  от
широкоразпространената дискриминация по отношение на техните основни права,
а държавата не им предоставя адекватна закрила, защото не са разглеждани като
притежаващи  същите  права  като  мъжете.  При  Форнах  като  пример  за
„подкатегория“ на жени Камарата на лордовете не прецени, че „младите жени в
Сиера  Леоне“  представляват  ОСГ,  но  прие,  че  „непосветените“  или
„недокоснатите“ жени действително представляват подобна група.

Както е описано при Форнах, жените, които могат да бъдат обект на генитално
осакатяване на жени (ГОЖ) при определени обстоятелства биват определени от
съдилищата за сформиращи ОСГ. Дали ОСГ съществува зависи от условията в
„обществото“,  от  което  кандидатът  произхожда.  Често  това,  че  става  дума  за
начина,  по  който  обществото  възприема  групата  като  такава,  при  която  има
различна  идентичност  и  като  група,  която  е  различна  от  обграждащото  я
общество,  помага да бъде определена ОСГ. Ако има основателен страх,  който
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включва например доказателства, че ГОЖ е толерирано от властите, които знаят
за него, или че те не могат или не искат да предложат ефективна закрила, както и
ако  няма  разумна  възможност  за  вътрешно  преместване,  кандидатката,  която
твърди, че при връщане в нейната родна страна ще пострада от ГОЖ, може по
тази причина да отговаря на изискванията за бежански статус.

Фактът, че ОСГ може да се състои от голям брой хора от женски или мъжки пол от
населението на страната, за която става дума, е ирелевантно; расата, религията,
националността  и  политическото  мнение  също  са  характеристики,  които  биват
споделяни от голям брой хора. Освен това няма изискване за това ОСГ да бъде
кохерентна или членовете ѝ доброволно да са свързани или всеки член на групата
да бъде изложен на риск от преследване. Преследването обаче не може да бъде
единственият  фактор,  който  определя  групата,  групата  трябва  да  съществува
отделно от преследването, на което е подложена.

Ако смятате, че кандидат може да бъде част от ОСГ, която все още не е била
призната  в  рамките  на  съществуващите  съдебни  решения  и  информация  за
политиките на страната, трябва да обсъдите случаят с по-старши от вас служител.
По подобен начин, когато представители на кандидата или правни представители
искат  признавано на ОСГ,  трябва първо да обсъдите аргументите с по-старши
служител.

Заповеди за закрила

В случаи, при които има заповед за закрила, подробностите за индивидуалната
заповед за закрила трябва да бъдат внимателно обмислени като например можете
да  видите  случаи,  които  включат  Заповед  за  закрила  при  ГОЖ  (ЗЗГОЖ)  или
Заповед за закрила при принудителен брак (ЗЗПБ). Фактът, че Семейният съд е
издал заповед за закрила, може да предостави сериозни доказателства за риск от
преследване  или  сериозни  вреди.  Въпреки  това  заповедта  може  да  не
предоставят доказателства за риск при връщане в страната на произход, така че
сама  по  себе  си  не  означава,  че  трябва  автоматично  да  бъде  предоставен
бежански  статут.  Молбата  за  бежански  статут  трябва  да  бъде  разгледана  въз
основа на индивидуалните ѝ основания, взимайки предвид, че Семейният съд е
издал заповед, както и причините, заради които го я направил. Подобни заповеди
трябва да бъдат разгледани от всички страни и да бъде дадена подходяща тежест
при взимането на решения за бъдещи нужди от закрила.

Фактът, че заповед е била предоставена от Семейния съд, която постановява, че
засегнатото лице би трябвало да остане в Обединеното кралство, не означава, че
лицето  не  можете  да  бъде  изведено  от  Обединеното  кралство,  ако  след
внимателно обмисляне молбата за убежище предстои да бъде отказана, а вие сте
заключили,  че  лицето  няма  нужда  от  международна  закрила.  Дирекция  (Гана)
подчертава, че докато Министерството на вътрешните работи не е обвързано от
заповедите на Семейния съд, те трябва да бъде взети под внимание.

Т.нар. молби, базирани на „честта“

Т.нар.  молби,  базирани  на  „честта“  могат  да  включват  практики,  които  са
използвани  за  контрол  на  поведението  в  рамките  на  семейства  или  други
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социални групи, за да закрилят възприемани като културни, религиозни вярвания
и/или т.нар. „чест“. Тормоз, базиран на „честта“, може да бъде базиран на пола и
често  бива  прилаган  спрямо  жени  и  момичета,  въпреки  че  може  да  бъде
използвано  и  спрямо  мъже.  Това  може  да  има  като  резултат  сериозни  вреди
спрямо  нарочения  извършител  заради  възприемането,  че  те  са  посрамили
семейството и/или общността, като са нарушили кодекса на „честта“ или „морала“.
Например,  но  без  да  има  ограничения  само  до  тези  дейности,  предполагаема
изневяра, предбрачен секс или бягство (напускане на дома без разрешение) могат
да  имат  като  резултат  различни  форми  на  вреди  включително  домашно  или
сексуално насилие, затвор или смърт.

Трябва  да  обърнете  внимание  на  бележките  за  политиките  и  информация  за
страната, за да ви помогнат при обмислянето на това дали кандидатът може да
бъде част  от  ОСГ,  както  и  за  да  установите  дали е  на  разположение  някакви
възможности за потенциална закрила или вътрешна релокация.

Генитално осакатяване на жени (ГОЖ)

ГОЖ е вид насилие спрямо жени и момичета, което само по себе си е причина и
последствие за неравенство между половете. ГОЖ е травматично и насилствено
действие,  извършвано  спрямо  жени  и  момичета,  и  може  да  причини  сериозни
физически и психически вреди.  Докато ГОЖ може да бъде изолиран случай на
тормоз,  то  може  да  бъде  свързано  и  с  други  видове  поведение,  което
дискриминира, ограничава или вреди на жени и момичета. Така например ГОЖ
може  да  е  предвестник  на  бракове  в  детска  възраст,  принудителен  брак  и
домашно насилие. Важно е да бъдете наясно, че лице, която е било обект на ГОЖ
в миналото, може да не знае на какъв вид ГОЖ е било подложено и в зависимост
от общността, в която е, може да бъде изложено на риск от деинфибулация или
реинфибулация в бъдеще (т.е. не може да бъдат подложени на деинфибулация,
за да бъде отворена вагината за секс или раждане и след това на реинфибулация,
за да бъде затворена вагината).

Въпросът за това дали съществува ОСГ, както и за степента, до която членовете
са потенциално изложени на риск, зависи от държавата, за която става въпрос.
Това, която представлява ОСГ в една държава може да не представлява ОСГ в
друга. Трябва също да се обърнете към релевантните  бележки за политиките и
информация за страната,  които предоставят информация за ОСГ, за нивото на
държавна закрила и за това дали вътрешната релокация би била разумна. Така
например практиката може да бъде незаконна в  страната на  произход,  но  ако
жената  или  момичето  се  върне  и  откаже  да  бъде  обрязано  или  не  е  било
обрязано, тя може да бъде отхвърлена от нейното семейство, от социалната или
племенна група и по тази причина трябва да бъдат взети предвид съображенията
за връщане като сама жена.

Когато обмисляте искове от лица, които твърдят, че са извършвали ГОЖ, трябва
да разгледате случая на базата на неговите конкретни основания и да има имате
предвид,  че  самото  лице  вероятно  също  е  било  подложено  на  ГОЖ.  ГОЖ  е
незаконно в Обединеното кралство и по тази причина трябва бъдете запознати с
насоките за Изключение по (Член 1Е) и Член 33(2) от Конвенцията за бежанците,
както и да потърсите съвет от по-старши служител, ако трябва да бъде обмислено
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изключение.

Повече  информация  за  ГОЖ  и  ЗЗГОЖ  може  да  бъде  намерена  в
Законоустановените насоки от множество агенции за гениталното осакатяване на
жени.

Придружаващи родители

Родителите  не  могат  да  зависят  от  молбата  за  убежище  на  детето.  По  тази
причина  трябва  да  обмислите  дали на  базата  на  фактите  по  отделния  случай
придружаващите родители отговарят самостоятелно на критериите за бежански
статут на основата на обоснован страх от преследване. Това може да бъде или
защото са членове на ОСГ (придружаващи родители на дъщеря, която е изложена
на риск от ГОЖ) или по други причини в страната, в която ще бъдат върнати.

Трябва вземете предвид релевантните  бележки за политиките и информация за
страната,  и  всеки  случай  трябва  да  бъде  разглеждан  поотделно  на  собствени
основания. Трябва да установите дали родителите се противопоставят на ГОЖ, да
проучите  дали  те  не  биха  могли  да  защитят  дъщеря  си  от  реален  риск  от
принудително  ГОЖ  и  да  обмислите  дали  има  достатъчна  закрила  или  дали
вътрешна релокация е разумна.

Случаят на  К и други (ГОЖ) Гамбия [K and others (FGM) Gambia CG] [от 2013 г.]
установи,  че  когато  на  кандидатите  бъде  предоставена  бежански  статут,
придружаващите  родители  може  също  да  отговарят  на  критериите  за
предоставяне  на  разрешение  за  оставане.  Ако  придружаващите  родители  не
отговарят  на  критериите  за  закрила,  трябва  да  обмислите  дали  е  подходящо
временно разрешение за пребиваване.

За насоки за тези, които са зависими от основната молба за закрила, трябва да се
обърнете към инструкциите за Зависими и членове на семейството.

Процес на разглеждане от второ лице (РВЛ) и актуализиране на базата данни
с информация за страната

Всички  решения,  които  засягат  ГОЖ  или  „обрязване“,  трябва  да  бъдат
разглеждани в съответствие с процеса за разглеждане от второ лице. Това може
да включва случаи, при които лицето се страхува и то или зависимите от него лица
може да бъдат подложени на ГОЖ, или молби, които са базирани на страх, че
лицата ще бъдат принудени да практикуват ГОЖ като обрязващи.

Всички  случаи,  които  включват  ГОЖ  (независимо  дали  във  връзка  с  основния
кандидат, зависимо лице или страх, че ще бъдат принудени да практикуват ГОЖ
като обрязващи), трябва да бъдат отбелязани в Базата данни с информация за
страната  възможно  най-рано  със  знак  за  Специални  условия  „Генитално
осакатяване на жени“, за да се позволи ефективно наблюдение на тези случаи.
При всички случаи знакът трябва да бъде поставен само при основния кандидат.
Правилното  прилагане  на  знака  е  нещо,  което  служителят  по  РВЛ  трябва  да
провери  и  Базата  данни  с  информация  за  страната  трябва  също  да  бъде
уведомена, че процесът по РВЛ е бил завършен.
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Принудителен брак

Принудителният  брак  може да  включва  различни форми на  насилие  и  тормоз,
заплахи и други форми на принуда. Принудата може да включва емоционална,
психологическа или физическа сила или заплаха за физическа сили или финансов
натиск.  Трябва  да  се  обърнете  към  релевантните  бележки  за  политиките  и
информация за страната, по-конкретно за да ви помогнат при обмислянето на това
дали  кандидатът  може  да  е  част  от  ОСГ,  за  да  установите  дали  някаква
потенциална закрила е на разположение или дали има възможности за вътрешна
релокация.

Политическо мнение

Политическото мнение трябва да бъде интерпретирано в по-широк смисъл, за да
включва мнение по всеки въпрос, в който могат да бъдат включени механизмите
на държавата, правителството, обществото или политиките. Това дадено лице да
има политически мнения, които са различни от тези на правителството, само по
себе си не представлява основания за бежански статут.  Кандидатът трябва да
покаже,  че  имат  добре  обоснован  страх  от  преследване  заради  това,  че  имат
подобни мнения, или че нямат възможност за достъп до закрила или преместване
в различна част на страната заради този страх.

Преследването  по  причини,  свързани  с  политическо  мнение,  предполага,  че
кандидатът поддържа мнение,  което е било изразено по-рано или е  привлякло
вниманието на властите.  Въпреки това може също да има ситуации,  при които
кандидатът  не  е  изразил  по  никакъв  начин  своето  мнение,  но  въпреки  това
държавата вярва, че той поддържа подобно мнение и по тази причина се вменява
вина за политическо мнение.

Преследването  по  причини,  свързани  с  политическо  мнение,  обикновено  е
разглеждано с  оглед на преживяванията на мъжете и  техните пряко участие в
обичайните  политически  дейности  като  например  членство  в  политическа
организация. Молбите по тези основания често включва открито изразено мнение,
което е насочено срещу държавата и не е толерирано от нея.

Жените биха могли да бъдат включени в подобни конвенционални политически
дейности и биха могли да се позоват на основания, подобни на тези, повдигнати от
мъжете,  но  това  невинаги  отговаря  на  преживяванията  на  жените  в  някои
общества. Ролите за половете в някои държави могат да означават, че жените
често са включени в т.нар. политически дейности „на ниско ниво“ като например
укриване  на  хора,  предаване  на  съобщения  или  предоставяне  на  обществени
услуги,  храна,  дрехи  или  медицински  грижи.  Трябва  да  се  внимателни  да  не
приравните  тези политически  дейности с  по-малка видимост на  по-малък  риск.
Реакцията  на  държавата  или  по-широката  общественост  спрямо  жените,  които
участват  в  подобни  дейности  може  да  бъде  непропорционално  наказателен,
защото може да се смята неподходящо за жените въобще да участват в подобно
нещо. Т.нар.  дейности на „ниско ниво“ могат да бъдат откритото изразяване на
политическо мнение, въпреки че не е необходимо дадено лице да е придобило
конкретно  мнение,  за  да  може  неговите  дейности  да  означават,  че  то  има
политическо мнение.
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Освен това  на  дадено  лице  може да  му  бъде  приписано  политическо  мнение,
което  те  всъщност  не  поддържат  –  например  на  жените  може  да  им  бъдат
приписвани същите политически възгледи като на техните роднини от мъжки пол.
При  подобни  обстоятелства  трябва  да  вземете  предвид  мотивацията  на
осъществяващия преследването, както и че кандидатът може да не е наясно с
причините за тормоза. Например жена, която е принудена да осигурява храна за
бунтовническа  групировка  може  да  бъде  третирана  като  опонент  и  да  ѝ  бъде
приписано политическо мнение от страна на държавата, въпреки че тя не подкрепя
групировката по свой собствен избор. Докато това може да бъде анализирано в
контекста на приписано политическо мнение, това може да бъде анализирано и
като  преследване  по  причини,  свързани  с  нейното  членство  на  ОСГ  или
семейство. Тези фактори трябва да бъдат взети предвид при молбите за убежище,
свързани с пола.

Важно  е  да  не  се  подценяват  или  пренебрегват  политическите  измерения  на
преживяванията на жените във връзка с преследване,  въпреки че дадена жена
може  да  не  възприема  себе  си  като  правеща  политическо  изявление.
Неконформистки мнения или поведение може при определени обстоятелства да
бъде израз на политическо мнение или да има като резултат това на жената да
бъде  приписано  политическо  мнение,  независимо  дали  тя  има  такова  или  не.
Например  опозицията  спрямо  институционализираната  дискриминация  срещу
жените  в  обществото  или  изразяването  на  възгледи  в  опозиция  спрямо
преобладаващите  социални  или  културни  норми  може  да  може  да  бъде
разглеждано  като  изразяване  на  политическо  мнение.  Неконформисткото
поведение в определени култури като отказа за носене на забрадка, отказването
на  ГОЖ,  стремежа  към  образования  или  избора  на  партньор  също  могат  да
доведат до това на дадена жена да ѝ бъде приписано политическо мнение.0

Всеки случай трябва да бъде разглеждан въз основа на неговите индивидуално
основания и ще зависи от фактите и контекста, на които е базиран. Например в
умерено мюсюлманско общество жена, която избира да не носи забрадка, може да
не бъде одобрявана в определени части от обществото, но нейното действие не е
задължително да бъде възприемано като политическо. В стриктно мюсюлманско
общество, където от жените се изисква от самата държава да носят забрадка, на
жена,  която отказва да носи  забрадка може да  ѝ  бъде приписано  политическо
мнение заради действията ѝ и може да бъде преследвана по тази причина.

Свързано съдържание
Съдържание

Достатъчност на закрилата
Трябва да се обърнете към насоките за Оценяване на надеждността и бежанския
статут  за цялостна ориентация, както и към свързаните бележки за политиките и
информация за страната, когато обмисляте дали е налице достатъчна закрила в
страната на произход за всеки отделен случай.

Държавни реакции на преследване
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Преследването  може  да  бъде  извършвано  от  държавата.  Въпреки  това
насилствени актове и сериозна дискриминация, извършени от местното население
в рамките на специфична група, семейството или от отделни лица, може да се
равнява на преследване и при подобни случаи ще трябва да оцените дали има
достатъчна закрила в страната на произход.

Закрилата се смята за ефективна, когато държавата предприема разумни стъпки,
за да предотврати преследване или сериозни вреди да бъдат нанесени на нейните
граждани, както и това лицето да има достъп до подобна закрила. Като цяло се
приема, че нито една държава не може да предложи на всеки гражданин 100%
закрила. Въпреки това сериозни дискриминационни или други обидни дейности,
извършени  от  местното  население,  могат  да  представляват  преследване  и  да
породят нуждата от международна закрила, ако биват толерирани със знанието на
властите или ако властите не могат или нямат желание да предложат ефективна
закрила.

Провал или несъответствие на държавната закрила

Конкретно  жените  може  да  бъдат  обект  на  тормоз,  свързан  с  пола,  който
произлиза от социални обичаи или норми, защото няма ефективни средства на
съдебна  защита  за  предотвратяване,  разследване  или  наказване  на  подобни
актове.  Подобен  провал  на  държавната  закрила  може  да  включва,  но  не  се
ограничава с:

 законодателство – например изключения в закона за изнасилване по време
на брака;

 липса на полицейска реакция при молби за помощ;
 нежелание,  отказ  или  провал  да  бъдат  разследвани  дадени  лица,  да  им

бъдат повдигнати обвинения или да бъдат наказвани;
 окуражаване  или  толериране  на  конкретни  социални,  религиозни  закони  и

практики или закони и практики от обичайното право, както и на поведенчески
норми  или  нежелание  или  невъзможност  да  бъдат  предприети  действия
срещу тях.

Например държавата може да обяви за незаконно действие,  което може да се
равнява на преследване като например гениталното осакатяване на жени (ГОЖ),
но да продължи да одобрява, толерира или игнорира практиката или да не може
ефективно  да  прекрати  практикуването  ѝ  заради  широкоразпространеното
културно приемане или нежеланието на местното население да докладва подобни
случаи или да подкрепя полицейските разследвания.

Може невинаги да е било разумно или дори възможно кандидатът да е уведомил
властите  за  неговата  нужда от  закрила.  Това  може да  е,  защото  той  знае,  че
закрилата не би била налична или защото чрез искането на закрила той би бил
изложен на риск от допълнително насилие, тормоз или отхвърляне от неговото
общество, или дори допълнително преследване без достъп до ефективна закрила.
В някои общества всъщност може дори да не е възможно за жена да се обърне
към властите, без например да е придружена от роднина от мъжки пол.
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Начините,  по  които  определени  закони,  социални  политики  или  практики
(включително  традиции  или  културни  практики)  биват  прилагани,  могат  да
представляват или да включват провал в закрилата. Например закон,  политика
или практика могат да имат законна цел като поддържането на законовия ред от
уважение  към истинска  чувствителност  към религиозни  или  социални въпроси.
Въпреки това администрирането на подобен закон може да включва преследване
като например наказания за неспазване на закона или политиката, които може да
са  непропорционално  сурови  спрямо  жените  или  други  групи.  По  друг  начин
законът  или  политиката  може  да  не  бъдат  прилагани  в  практиката  и  по  тази
причина да  не успяват  да възпират или предотвратяват забранено  поведение.
Например  законите,  които  криминализират  домашен  тормоз  или  ГОЖ  в  някои
страни, може да не бъдат прилагани на практика.

Трябва  внимателно  да  оценявате  наличната  информация  за  политиките  на
страната  в  комбинация  с  индивидуалните  обстоятелства  на  молбата,  за  да
прецените дали държавната закрила е достъпна и ефективна за кандидата и като
част от това оценяване трябва да обмислите какво кандидатът е казал за неговите
предишни преживявания при търсенето на подобна закрила.

Свързано съдържание
Съдържание

Вътрешно преместване
В съответствие  с  Член  8  от  Квалификационната  директива  и  Алинея  339O  от
Правилата за имиграция молба за убежище трябва да бъде отказана, ако има част
от страната на произход, в която кандидатът може да се премести, където не би
имал обоснован страх от преследване или сериозни вреди. Трябва да обмислите
дали от лицето е разумно да се очаква да се премести, като се имат предвид
общите  обстоятелства,  които  преобладават  в  тази  част  от  страната,  както  и
личните обстоятелства на кандидата.

Трябва  да  се  обърнете  към  раздела  за  вътрешно  преместване  в  насоките  за
Оценяване на надеждността и бежанския статут за цялостна ориентация, както и
към свързаните бележки за политиките и информация за страната.

Индивидуално оценяване

В определени държави финансовите, логистичните, културните и други фактори
могат да означават, че жените са изправени пред особени трудности. Това може
конкретно да е случаят за разведени жени, неомъжени жени, вдовици или сами
родители особено в  държави,  където от  жените се  очаква да имат закрила от
мъже. Жените може също да са изправени пред дискриминация на мястото на
преместване или по тази причина да не бъдат в състояние да работят, така че от
тях не е разумно да се очаква да живеят там.

Трябва да вземете предвид дали кандидатът, както и които да било от зависимите
от него лица, биха били изправени пред обоснован страх от преследване или от
истински риск за сериозни вреди на мястото на преместването,  както и дали е
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разумно  да  очаквате  те  да  пътуват  до  там  и  да  останат  там.  Дори  когато
информацията  на  политиките  на  страната  предполага,  че  преместване  е
възможно,  трябва да бъде оценена на практика способността на лицето да се
премести и това трябва да бъде проучено по време на интервюто,  за да бъде
постигнато  информирано  решение.  Отговорността  да  обоснове  молбата  си
продължава  да  е  на  кандидата,  но  трябва  да  демонстрирате,  че  ако  откажете
убежище по съответните основания,  вътрешната релокация е  разумна,  като се
имат  предвид  индивидуалните  обстоятелства  на  кандидата  и  обективната
информация за политиките на страната.

Това означава внимателно да обмислите факторите, които са свързани с лицето и
страната, за които става въпрос. Това включва например средствата за пътуване и
комуникация, културните традиции, религиозните вярвания и обичаи, етническите
или  лингвистичните  различия,  здравните  заведения,  възможностите  за  работа,
издържането на  семейството и  другите връзки (включително отговорностите  за
грижи  за  децата  и  въздействието  на  преместването  върху  децата,  които  са
зависими от по-възрастните), както и наличието и способността на гражданското
общество  (например  на  неправителствени  организации)  да  предостави
практическа подкрепа.

Когато страхът е от членове на семейството,  преместването не е разумно, ако
ситуацията,  в  която  лицето  ще  бъде  поставено,  вероятно  ще  ги  постави  без
алтернатива,  освен  да  потърсят  помощ  от  семейството  и  да  бъдат  изложени
отново на обоснован страх от преследване или на реален риск от сериозни вреди.

Трябва  да  обмислите  дали кандидатът  и  особено  жените,  които  не  биха  били
придружавани, биха има възможност за безопасен достъп до предложения район
за  преместване  без  например  риск  от  това  да  бъдат  подложени  на  сексуално
насилие.

Както е обяснено в раздела за вътрешно преместване на насоките за Оценяване
на надеждността и бежанския статут  – ако кандидатът има обоснован страх от
преследване или реален страх от сериозни вреди в една част от страната, в която
да се върне, и ако не може да потърси закрила от държавните власти, както и ако
не е разумно да се очаква той да живее в друга част на тази страна,  на него
трябва да му бъде даден бежански статут или хуманитарна закрила.

Свързано съдържание
Съдържание

Съвременно  робство  и  трафик  на
хора
Докато  много  жертви  не  съвременното  робство  биват  идентифицирани  преди
интервюто за убежище, все пак е възможно да се срещнете с потенциални жертви
на съвременно робство по време на самото интервю за убежище. Вж. Жертви на
съвременно  робство:  насоки  за  служители,  предоставящи  базови  услуги  за
цялостно ръководство.
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Съвременното робство включва:

 трафик на хора
 робство, принудително подчинение, принудителен или задължителен труд

Трябва да бъде внимателни, за да не сбъркате трафика на хора с нелегалното
преминаване  на  граница  или  нелегална  миграция,  а  това  невинаги  е  ясно.
Например  някой  може  да  започне  с  това,  че  вярва,  че  ще  бъде  нелегално
преведен  през  границата,  но  по-късно  може  да  стане  потенциална  жертва  на
съвременно робство.

Нелегалното влизане в страната се случва, когато дадено лице потърси помощ от
посредник, за да се влезе незаконно в Обединеното кралство, а връзката между
двете страни приключва, щом транзакцията приключи. Много от тези, които влизат
в Обединеното кралство незаконно, го правят по този начин. Вкарването на хора
нелегално  през  границата  не  е  форма  на  съвременно  робство.  Целта  на
съвременното робство е да експлоатира жертвата за печалба или други ползи и се
разглежда като нарушение на свободата и почтеността на даденото лице.

Молба  за  международна  закрила,  представена  от  жертва  или  от  потенциална
жертва на съвременно робство, може да възникне при голям брой обстоятелства.
Жертвата може да е била заведена в чужбина, може да е избягала и може да
търси закрила от страната, в която се намира към момента. Жертвата може да е
била отвлечена в рамките на националната територия, може да е избягала и да е
отишла в чужбина в търсене на международна закрила. Засегнатото лице може да
не е било жертва, но може да се страхува, че ще стана жертва на съвременно
робство и може да е избягало в чужбина в търсене на международна закрила. При
всички случаи обаче за лицето трябва да е установено, че има обоснован страх от
преследване по основание от конвенцията, за да бъде признато за бежанец.

Фактът, че дадено лице е било жертва на съвременно робство, сам по себе си не
означава,  че  то  отговаря  на  критериите  за  бежански  статут  или  хуманитарна
закрила (ХЗ). Въпреки това някои лица могат да бъдат в състояние да установят
връзка между обоснован страх от преследване и основание по конвенцията като
например членство на определена социална група (ОСГ) и да имат валидни молби
за убежище. Възможно е също да бъде установена нужда от ХЗ в зависимост от
индивидуалните  обстоятелства  по  случая.  За  да  отговаря  на  критериите  за
закрила,  дадено  лице  трябва  да  демонстрира,  че  е  изложено  на  риск  от
преследване или сериозни вреди при връщане в неговата страна на произход.

Принудителното набиране за целите на принудителна проституция или сексуална
експлоатация е форма на посегателство, свързано с пола, и може да се равнява
на преследване. Лицата може да бъдат изправени пред сериозни последствия при
тяхното  връщане  в  страната  им  на  произход  като  например  репресии  или
отмъщение от престъпници, участващи в криминален кръг за трафик, или от други
лица, както и от дискриминация от техните общности и семейства. Те също може
да  бъдат  изправени  пред  това  да  бъдат  повторно  жертви  на  трафик  или  на
съвременно робство.

За информация при разглеждането на молби за убежище или при провеждането
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на интервюта за убежище, когато дадено лице не е в Националния механизъм за
насочване  (НМН)  вж.  Жертви  на  съвременно  робство:  ръководство  за
компетентните власти и  Жертви на съвременно  робство:  насоки  за  служители,
предоставящи базови услуги.

Трябва  да  разглеждате  всеки  случай  с  молба  за  убежище  съгласно  неговите
индивидуални основания и да оцените доказателствата в бележките за политиките
и информация за страната за настоящата конкретна ситуация в страната. Трябва
да разгледате дали има достатъчна закрила и налична подкрепа. Например дали в
страната, за която става дума, има налична подкрепа за жертви на трафик и дали
властите са в състояние да ги защитят от това да не станат отново жертви на
трафик. Това трябва да бъде разгледано в оглед на способността на кандидата да
се премести или да потърси закрила.

Свързано съдържание
Съдържание

Вземане предвид на пола: интервю за
убежище и решение
Интервю за убежище

Трябва  да  се  обърнете  към  насоките  за  Интервюта  за  убежище и  когато  е
релевантно,  към  разделите  с  насоки  за  интервюта  за  убежище  от  Жертви  на
съвременно  робство:  насоки  за  служители,  предоставящи  базови  услуги и
Изключение по (Член 1Е) и Член 33(2) от Конвенцията за бежанците, преди да
проведете  интервюто  за  убежище.  Трябва  също  така  да  бъдете  наясно  с
бележките  за  политиките  и  информация  за  страната за  ролята,  статуса  и
третирането на жените и мъжете в страната, от която са избягали. Установяването
на съществените факти по молбата, на надеждността на миналите преживявания
и на причините за това защо се търси закрила е ключово при оценяването на
основанията  по  молбата.  Особено  важно  е  интервютата  да  бъдат  проведени
внимателно и цялостно, както и всички релевантни въпроси да бъдат изяснени с
кандидата.

Молби за интервюиращ или преводач от мъжки или женски
пол

По време на първоначалното интервю кандидатите биват питани дали биха искали
интервюиращ или преводач от мъжки или женски пол, а те биха могли също да
изпратят молба за това и на по-късен етап. Писмото, изпратено за тях, с което те
биват  поканени  за  интервю  за  убежище,  отново  повтаря  тази  възможност  и
обяснява  защото  това  е  важно.  Обикновено  се  очаква  да  отговорите  на
изискването за интервюиращ и ако е то не може да бъде изпълнено в деня, за
който е предвидено по програма, интервюто обикновено бива преместено. Когато
е поискано преди интервюто,  трябва да положите усилия,  за  да отговорите на
искането  за  преводача  от  мъжки  или  женски  пол,  доколкото  е  функционално
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възможно.

Грижи за дете по време на интервютата за убежище

Не трябва да очаквате родителите да разказват за предишно преследване пред
техните деца както заради техните интереси, така и заради интересите на децата,
имайки предвид особено законоустановеното задължение за закрила и подкрепа
на благосъстоянието на децата. За тези лица, които не могат да уредят грижи за
децата на датата, на която е уговорено интервюто, трябва да бъдете възможно
най-гъвкави. Това може да бъде или чрез насрочване на интервюто за ден, в който
кандидатът може да уреди грижи за дете, ако това е предпочитаното от него, или
като предоставите грижи за детето в или близо до офисите на Министерството на
вътрешните работи, ако това е възможно в офиса, за който става дума. Трябва да
предоставите информация за това в писмото с покана.

Поведение и фактори по време на интервюто

Всички  кандидати  обикновено  биват  интервюирани  сами  или  в  компанията  на
законен представител. Въпреки това при наличие на предварително уведомление,
когато  кандидатът  иска  да  доведе  приятел  или  друг  придружител  на  своето
интервю за емоционална или медицинска подкрепа, те могат да го направят по
преценка на интервюиращия,  при условие че приятелят или придружителят ще
бъде там, за да предоставя емоционална или медицинска подкрепа и няма да се
намесва  по  време  на  интервюто.  Спокойна  атмосфера  ще  помогне  за
установяването  на  доверие  между  интервюиращия  и  кандидата,  както  и  би
трябвало  да  помогне  за  разкриването  на  чувствителна  и  лична  информация,
свързана с молбата. За кандидатите може да бъде много трудно да разкрият някои
елементи от тяхната история, защото може да е трудно да се говори за тях или да
са с деликатно естество. Това как ще реагирате може да се отрази на това дали те
ще  разкрият  допълнителна  релевантна  информация.  Не  трябва  да  задавате
интимни или нетактични въпроси по време на интервюто и е важно да:

 отчетете  споделянето,  като  отбележите  какво  сте  чули  (например  със
„Съжалявам  да  го  чуя“)  или  да  поискате  изясняване,  ако  е  необходимо
(например „Казвате ли, че…?“)

 реагирайте  на  разкриването  на  информация  чрез  установяване  дали
непосредствената  безопасност  на  кандидата  е  изложена  на  риск,  чрез
препращането им към специализирани служби или,  ако е подходящо, като
попитате  дали  искат  от  вас  да  се  свържете  с  полицията,  вж.  Защита  и
насочване към услуги за подкрепа  .      

Трябва да реагирате на травмата и емоцията на кандидатите и да предложите да
спрете интервюто за почивка, когато кандидатът стане притеснен емоционално. В
някои случаи, особено при сексуално насилие или други форми на травма, може
да се наложи последващо интервю, за да постигнете доверие и да се сдобиете с
цялата необходима информация.

Раздел 8 от Закона за убежището и имиграцията (Третиране на кандидатите и т.н.)
от   2004   г.   изисква  да вземете  предвиди определени видове поведения,  когато
оценявате цялостната надеждност.  От ключово значение е да предоставите на
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кандидата възможност да обясни причините за подобно поведение по време на
интервюто.

Трудността да бъде предоставена информация, свързана с молбата за закрила,
сама по  себе  си  не  подкопава  надеждността.  Например в  определени култури
мъжете  не  споделят  информация  за  своите  политически,  военни  или  дори
социални дейности с техните родини от женски пол и трябва да прецените дали
това може да даде обяснение за пропуски в познанията на жените. Вж. раздела за
Въпроси  на  надеждността  и  пола  за  допълнителни насоки  за  разкриването  на
информация.

Трябва  да  вземете  предвид всички  въпроси,  свързани с  пола,  във  връзка  със
зависими лица, както и за основния кандидат, когато разглеждате молбата. Трябва
също да се обърнете към насоките за Зависими лица и членове на семейството,
когато  обмисляте  дали би  било  подходящо да  интервюирате  дадено  зависимо
лице,  както  и  основният  кандидат.  Например  жени,  които  са  страдали  от
преследване  заради  своите  политически  или  религиозни  вярвания  може  да  са
пострадали  и  от  допълнителни  проблеми,  базирани  на  техния  пол.
Допълнителната информация, която те предоставят, може да се окаже полезна
при разглеждането на молбата. Трябва също да бъдете наясно, че може да има
много причини за това защо членове на семейството може да не могат или да не
искат да разкриват информация като например може да има нужда от закрила в
рамките на  семейството  заради домашно насилие  или  принудителен брак.  Вж.
Въпроси  на  надеждността  и  пола за  допълнителни  насоки  за  разкриването  на
информация.

Ако смятате, че даден кандидат или негови членове на семейството може да са
изложени  на  опасност,  трябва  да  предприемете  незабавни  действия,  за  да
гарантирате тяхната безопасност, вж. Защита и насочване към услуги за подкрепа.
На  каквито  и  да  било  притеснения,  свързани  с  физическото  или  психическото
здраве, както и на преживяна травма, която изисква включване на местния екип за
защита, трябва да им бъде обърнато внимание възможно най-скоро.

Въпроси на надеждността и пола

Трябва да се обърнете към  Оценяване на надеждността и бежанския статут за
пълно ръководство при оценяване на надеждността.

Докато интервюто на бежанеца по същество представлява основната възможност
на кандидата да разкрие всички релевантни доказателства, то разкриването на
насилие, базирано на пола, на по-късен етап от процеса по убежище не трябва
автоматично да се смята за нещо в ущърб на неговата надеждност. Може да има
много причини, поради които кандидатът или зависимо от него лице може да не са
склонни да разкрият информация като например чувства на вина, срам, както и
притеснения за „честта“ на семейството или страх от членове на семейството или
трафиканти, или това, че са им били поставени условия или са били заплашвани
от тях.

Когато провеждате интервюто, трябва да проявите деликатност спрямо факта, че
нормите,  свързани  с  пола  или  културата,  може  да  играят  сериозна  роля  при
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оказване на влияние върху поведението като например как една жена представя
себе си физически по време на интервюто – дали поддържа контакт с очи, дали
променя  стойката  си  или  се  колебае,  когато  говори.  По  тази  причина  самото
поведение е неточна насока за надеждността.

Тези, които са били жертва на сексуално насилие ли са били жертви на трафик на
хора, може да страдат от травма, която може да има въздействие върху паметта и
способността да си спомнят информация. Симптомите за това включват постоянен
страх,  загуба  на  увереност  в  себе  си  и  на  самочувствие,  затруднение  в
концентрацията,  отношение  на  самообвинения,  срам,  всеобхватна  загуба  на
контрол и загуба или изкривяване на паметта. Трябва да бъдете нащрек за това и
за  това  как  подобни  фактори  могат  да  се  отразят  на  отговорите  по  време  на
интервюто. За допълнителни обяснения вж. насоките за Интервюта за убежище.

При тези, които твърдят, че са пострадали от изнасилване или сексуално насилие,
не е необходимо да се получите конкретни подробности за самия акт.  Въпреки
това  трябва  да  бъде  получена  информация  за  събитията,  които  са  довели до
нападението и за тези след него, за контекста, при който то се е случило, както и
да мотивацията на извършителя,  ако е известна.  Дадена жертва може да не е
винаги  наясно  за  причините  за  нападението  или  за  самоличността  на
нападателите.  Важно  е  да  травматизирате  отново  това  лице  по  време  на
интервюто и да признаете емоционалното въздействие, което интервюто може да
има  по  време  и  след  въпросната  среща.  Можете,  когато  е  необходимо  да
позволите  на  кандидатите  разумно  количество  време,  за  да  предоставят
психологически или медицински доказателства, когато травмата може да се отрази
на тяхната способност да си спомнят събития по кохерентен начин и по друг начин
да подкрепят твърденията си, когато има съмнения за историята на кандидата.

Например дадена жена може първоначално да реши да не иска самостоятелно
убежище  по  различни  причини  като  например  тази,  че  официалните  въпроси
обикновено са нещо, с което се занимава мъжът в семейството, или от страх от
разкриване  на  информация,  която  може  да  донесе  лоша  репутация  на
семейството.  Когато  дадено  лице  е  регистрирано  като  зависимо  в  молба  за
убежище,  то  бива  информирано  самостоятелно  по  време  на  неговото
първоначално  интервю  за  правото  му  да  подаде  самостоятелна  молба  за
убежище.

Когато въпреки по-ранни възможности даден кандидат подаде молба независимо
за  убежище,  след  като  молбата,  по  която  е  посочено  като  зависимо  лице,  е
отказана,  разглеждането и интервюто на кандидата в  тази позиция ще изисква
внимателно проучване за установяване защо той не е подал самостоятелна молба
по-рано. Насоки за работата с молби, подадени от бивши зависими лица спрямо
основни кандидати, са налични в ръководството за  Зависими лица и членове на
семейството.  Съгласно  раздел  8  от  Закона  за  убежището  и  имиграцията
(Третирани  на  кандидати  и  т.н.)  от  2004  г. трябва  да  вземете  предвид
религиозните и други фактори, когато оценявате дали надеждността на кандидата
е пострадала в резултат на момента на подаване на молбата.

Трябва  да  бъдат  направени  проверки  на  молби  за  визи  и  регистриране  на
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раждания,  когато  е  релевантно,  защото  те  могат  да  осигурят  свързана
информация  в  подкрепа  на  дадена  молба  –  например  ако  има  раждане  на
извънбрачно дете или това да става дума за сама жена.

Решение за убежище

Щом сте установили фактите и сте оценили надеждността на молбата, трябва да
разгледате дали има бъдещ риск от  преследване или сериозни посегателства.
При оценяването на риска при връщане трябва да бъдете наясно, че полът на
кандидата може да го постави в положение на по-голям риск от преследване –
например жените и момичетата могат да бъдат изправени пред по-сериозен риск
от това да станат обекти на сексуално насилие или насилие, базирано на пола, по
време  на  граждански  безредици  или  въоръжен  конфликт.  Вж.  Оценяване  на
надеждността  и  бежанския статут и  насоките  за  Хуманитарна закрила,  както  и
релевантните бележки за политиките и информация за страната, които включват
насоки, които са конкретни за пола.

Трябва  обективно  да  оцените  дали  има  разумни  основания  да  се  смята,  че
кандидатът и някои зависими лиза биха били изправени пред преследване или
сериозни вреди при връщане в страната, от която са потърсили убежище. Важно е
внимателно  да  обмислите  всички  доказателства,  включително,  когато  е
подходящо,  тези,  които  са  предоставени  от  зависимите  лица,  както  и
релевантните  обективни  доказателства,  медицински  доказателства  и
информацията  за  политиките  на  страната.  Липсата  на  обективна  информация,
която да потвърди историята на кандидата, може да бъде важен фактор, но не е
задължително  да  означава,  че  не  се  случват  нарушения  на  човешките  права.
Например  систематичният  тормоз  на  определена  група  обикновено  би  бил
документиран, но изолирани актове на малтретиране, извършени от един човек
спрямо друг, не биха били.

Когато  не  може  да  бъде  получена  релевантна  информация  от  наличната
информация за политиките на страната, можете да се консултирате с по-старши
служител  и  да  обмислите  дали  да  отправите  искане  за  проучване,  свързано
конкретно със случая, към Екипа по политики на страната и информация (ЕПСИ).
Когато  оценявате  надеждността,  трябва  да  обмислите  всички  доказателства  в
цялостен контекст, вземайки предвид взаимодействието на фактори като липсата
на  документални  доказателства,  трудности  при  разкриването  на  травматични
преживявания  и  способността  на  кандидата  да  предостави  доказателства  за
конкретни форми на преследване, свързано с пола, което може да се случва в
домашна обстановка.
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