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01 Предговор 
Докато насилието, оскръблението и сплашването 
срещу всички и всеки в нашето общество е напълно 
неприемливо, наличните доказателства и житейския 
опит на жените и момичетата ни казва, че те са 
несъразмерно потърпвевши жертвите в мъжките 
ръце.

Важно е също така да се признае, че много жени и 
момичета от маргинализирани общности и хора от 
ЛГБТК+ общност продължават да се сблъскват със 
специфични, уникални рискове свързани с тяхната 
безопасност и имат допълнителни бариери за 
получаване на подкрепата и грижите,  от които се 
нуждаят и за да докладват опасностите, които 
изпитват.

Освен това трагичното убийство на Сара Евърард в 
Англия през 2021 г. от полицай от мъжки пол и други 
случаи на неприемливо полицейско поведение, 
разбираемо са накърнили доверието и сиг  урността 
на жените и момичетата в полицейското управление.

Признаваме, че трябва да се направи повече, за да се 
опазят жените и момичетата от всички общности и 
среди, както и това, че полицейските служители имат 
уникални правомощия, включително правомощието 
за арест.

Поради тези причини, въпреки че признаваме, че вече 
е направено много за предотвратяване на насилието 
срещу жени и момичета, можем да направим повече и 
затова  и ние създадохме първия си официален план 
за противодействие на насилието срещу жени и 
момичета.

Като се консултираме със заинтересованите страни, 
ние признаваме, че ще е необходимо време, за да се 
справим напълно с насилието  срещу жени и

Значителна част от насилствените 
престъпления, извършени срещу 
жени и момичета в Северна 
Ирландия, се извършват от 
мъже.  Между 2017 и 2021, 34 
жени и момичета са в Северна 
Ирландия са убути от мъже. . 
Много повече са се сблъсквали с 
други форми на мъжко насилие,  
малтретиране и сплашване, както 
в рамките на собствените си 
домове, така и в широкото 
общесетво.

и момичета.  Ето защо нашият план за действие ще е 
с първоначална продължителност от седем години с 
цел да се напредне с действията, изброени в 
настоящия документ, през първите две години.  Това 
ще гарантира, че нашата работа ще е съгласувана със 
стратегията на Изпълнителната служба на Северна 
Ирландия за прекратяване на насилието срещу жени 
и момичета и стратегията на  Министерстовто на 
правосъдие и здравеопазване относно домашнотото 
и сексуалното насилие.

Като Ваша полицейска служба, ние напълно 
осъзнаваме, че не можем да решим този обществен 
проблем самостоятелно, но знаем, че полицията има 
жизненоважна роля. Ето защо, в допълнение към 
очертаването на конкретните действия, които 
полицейската служба възнамерява да 
предприеме, ние определихме и как възнамеряваме 
да подкрепим работата, която е предприета от 
партньорите в публичния сектор и в по - широкото 
общество.

Разбираме също, че хората гледат към полицията, за 
да демонстрират лидерство в собственото си 
поведение и понякога ние не достигаме 
обществените очаквания. Ние сме твърдо решени да 
възстановявим това доверие и увереност и това 
започва с нашето собствено поведения и нагласи.

Вече на вътрешен план се провежда обширна работа, 
включително  и публикуването на декларация за 
оспорване на поведението в рамките на цялата служба 
на неподходящо поведение, потвърждаване на 
нашите очаквания за най - високи стандарти на 
професионално поведение и гарантиране, че 
обвиненията срещу служители и персонала се 
разглеждат ефективно.

Гласовете на жените и момичетата са силно чути 
и до голяма степен са отразени в този план за 
действие. Ще продължим да слушаме 
внимателно опасенията и да се съгласяваме с 
цялото си сърце, че не трябва да чувстват, че 
трябва сами да поемат отговорността те да се 
пазят.

Искам  допълнително да изкажа искрените си 
благодарности на нашите партньори от целия сектор 
на жените и момичетата, които бяха критични 
приятели и ни оказаха подкрепа, насоки и 
конструктивно предизвикателство досега.

Никога не можем да премахнем болката и 
страданието,  нанесени на толкова много жени и 
момичета, но можем да работим заедно, за да се 
вслушаме и да направим нашето общество по - добро, 
по - безопасно и по - уважавано място за тях в бъдеще.

Този план за действие е само началото. Знаем, че 
жените и момичетата искат да видят, че полицейскта 
служба е достъпна и отзивчива , която се грижи, 
слуша и действа.

Като началник на полицият,  аз поемам ангажимент,  
от името на всеки полицай и служител,  да превърна 
тази амбиция за промяна в реалност за жените и 
момичетата в Северна Ирландия.

Саймън Бърн
Началник на полицията
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Как ние разработихме 
този план за действие

През септември 2021 г. Полицейската служба на Северна Ирландия 
проведе първоначална виртуална проучвателна среща с широк 
кръг от партньори за натрупания им опит, знания и експертиза по 
въпроси, свързани с жените и момичетата. Резултатите от тази 
дискусия очертаха първоначалните параметри и теми на 
настоящия план за действие и беше създаден екип по проекта,  
които се състои от висши полицейски служители и персонал,  
които да наблюдава и последявя  развитие му.

От самото начало на висшето ръководство на 
полицейската служба му беше ясно, че макар да е 
необходимо да се разработи този план за действие с 
бързи темпове, сътрудничеството и съвместният 
дизайн трябва да бъдат от основно значение за 
нашия подход.

В допълнение към цялостния преглед на 
литературата на местно, национално  и 
международно доказателствено ниво във връзка с 
насилието срещу жени и момичета, ние предприехме 
подробна програма за участие.  Това ще спомогне на 
службите, които работят с жени и момичета- и самите 
момичета и жени сами да могат да допринасят към 
този процес на развитие.

Бяха проведени консултации с лица от общностите 
на ЛГБТ+, етнически малцинства, студенти и по - 
млади момичета, за да сме убедени,  че конкретни 
предизвикателства и бариери са установени и 
разгледни.

Мнението на нашите партньори включваше опасения 
относно имиграционния статут,  което в било 
адресирано от прегледa на нашите препоръки към 
полицията относно подкрепата за всички жертви и 
свидетели в процеса на наказателно правосъдие.

Получи се обратна информация по отношение на 
достъпността на наличие на плана за действие на 
редица езици преоблдаващи сред мигрантските 
общности. Това също беше отразено в разработването 
на плана.

Тази програма за участие, която се проведе от 
октомври 2021 г. до февруари 2022 г.,  включваше 
поредица от изчерпателни срещи „лице в лице“ с 
партньори за да се обсъдят основните аспекти на 
плана за действие, учебно посещение на  началника 
на полицията и други висши полицейски служители и   
предпиемането на онлайн консултации за да се 
получи обратното мнение за предложените действия. 

На всички етапи от този ангажираност,  
Полицейската служба на Северна Ирландия се 
стреми да предложи възможно най - много 
възможности за консултации, като същевременно 
признава необходимостта от разработване на този 
план за действие с бързи темпове. Също така 
признаваме,  че полицейската работа е само част от 
решението,  което изисква задълбочени и 
широкообхватни действия.  Затова се постарахме да 
предложим възможност за открита, откровена и 
честна дискусия относно приноса, който полицията 
може да даде за това колективно предизвикателство.

Въпреки че консултациите и ангажираността са от 
основно значение за развитието на този план на 
действие също, така те ще бъдат от решаващо 
значение за текущото му изпълнение.

02

Както вече беше посочено, ние също така 
отбелязваме задължението на Изпълнителния 
орган на Северна Ирландия да публикува и 
изпълни  собствена си стратегия за „еднакво 
безопасна“ държава и актуалния  
консултациоенен процес, който вече е в ход.

Полицейската служба ще играе пълноценна 
роля в подкрепа на разработването на тази 
стратегия заедно с нашите собствени планове, 
способни да се адаптират и еволюират, за да се 
гарантира съгласуван подход.
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При разработването на този план за действие ние се стремим да постигнем два 
стратегически резултата, а именно;

Резултат 1:

Да се изгради  общество, в което 
насилието и малтретирането на жени 
и момичета под каквато и да е форма, 
където и да е било, да е неприемливо 
и да не се толерира.

Резултат 2: 

Изграждане на доверие и увереност 
на жените и момичетата в полицията.

 Нашият план за действие 
(първа и втора година)03

Тема 1: 

Изграждане на доверие и увереност 

Тема 2: 

Безмилостно преследване на 
извършителя и подкрепа на жертвите

Тема 3: 

Безопасни места

За да постигнем тези стратегически резултати, нашият план за действие се фокусира 
върху три приоритетни теми, а именно; 
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Що се отнася до приоритетните ни теми в нашия план за действие, 
ние умишлено поставихме доверието и увереността в полицията на 
първо място.
Знаем, че доверието в полицията за справяне с 
насилието срещу жени и момичета, както на местно, 
така и на национално равнище, с право е поставено 
под въпрос в резултат на скорошни широкоизвестни 
трагични убийства.  Ето защо през първите две години 
от този седемгодишен план за действие ще 
преразгледаме обучението на нашите служители и 
персонал. Това ще гарантира спазването на най - 
високите стандарти по начина, по който те се отнасят 
към обществото, на което служат, и помежду си, и ще 
им даде възможност бързо да разпознават и реагират 
на насилието срещу жени и момичета.

Наясно сме, че въз основа на експертния принос на 
партньорите, жените и момичетата от някои общности 
са изправени пред допълнителни и специфични 
заплахи за тяхната безопасност. Това включва, но не 
се ограничава до злоупотреба с честта, генитално 
осакатяване на жени, принудителен брак и модерно 
робство.

Знаем също, че жените и момичетата от 
маргинализирани общности, които са подложени на 
насилие и малтретиране, са изправени пред 
допълнителни пречки пред докладването и 
участието в процеса на наказателно правосъдие.

Необходимо е да отблежим нуждите на хората от 
ЛГБТК+ общност и да рефлектираме това в нашия 
план на действие и да отчетем допълнителната 
уязвимост с която те монгат да се сблъскат.

Също така не можем да пропуснем факта, че плана 
за действие трябва да защитава по - младите жени и 
момичета, които често срещат трудности при 
чуването на гласовете им и за които знаем, че 
процесът на наказателно правосъдие може да бъде 
обезсърчителен. Поради това, ние ще работим с 
партньори, за да гарантираме, че вграждаме 
подхода за правата на децата в нашето изпълнение.

Конкретните ни действия са също така силно 
информирани от обратната връзка, която сме 
получили и наличните доказателства във връзка със 
съвременни опасения, като например „подправянето 
на напитки “, за които знаем, че жените и момичетата 
са предимно жертви. Като гарантираме, че нашият 
план за действие може да се развива, ние сме 
уверени, че и други въпроси, които ще възникнат в 
бъдеще, могат да бъдат ефективно включени.

Има обаче въпроси, които бяха насочени към нас, 
когато не бяхме в състояние да постигнем напредъка, 
който бихме искали да постигнем на този етап.

 Теми на плана за действие04
Действията, които ще  се предприемем в рамките на всяка приоритетна 
тема, ще бъдат конкретни, съгласувани и съобразени със стратегическите 
ни ангажименти в други ключови области на работа. Тези включват;

• Полицейски план на Северна Ирландия
• Стратегия за домашно и сексуално насилие в Северна

Ирландия
• „Доклад на Инспектората на Нейно Величество на

полицията и пожарната и спасителната служба (HMICFRS )“
и„ Полицейска реакция при насилие срещу жени и
момичета – окончателен доклад от инспекцията “

• Преглед на Гилън
• Структура на Националния полицейски съвет за борба с

насилието над жени и момичета
• Стратегия за хора на полицейската служба на Северна

Ирландия
• Стратегия за децата и младите хора на полицейската служба

на Северна Ирландия.
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Полицейска служба на Северна 
Ирландия План за действие срещу 
насилието над жени и момичета

05

Например ние знаем, че жертвите на насилие срещу 
жени и момичета с несигурен имиграционен статут не 
се чувстват уверени да докладват на полицията. Този 
въпрос е запазен за правителството на Обединеното 
кралство и понастоящем е предмет на правно 
оспорване. Ние обаче сме решени да предприемем 
всички действия, които можем сега. Това включва 
издаване и включване в нашето обучение на 
оперативни насоки, които ясно да  посочат, че нашата 
практика не е рутинно да проверяваме 
имиграционния статус, за да се гарантира, че нашия 
пълен фокус е върху защитата на нуждите на жертвите 
или свидетелите.

Ще наблюдаваме този въпрос чрез националните 
полицейски органи и ще внесем необходимите 
изменения в плана за действие, когато бъде намерено 
задоволително решение.

Освен това ние признаваме силните възгледи,
на сектора на жените и момичетата, че мизогинията 
трябва да се разглежда и впише в контекста на 
законодателството за престъпленията на омраза, за 
да се изгради по - точна представа за 
разпространението и тенденциите в насилието 
срещу жени и момичета. Въпреки че не е работа на 
полицейската служба да взема решения във връзка 
със законодателството, ние сме наясно с настоящата 
работа във връзка с преразглеждането на 
законодателството относно престъпленията от 
омраза в Северна Ирландия и ще гарантираме, че 
полицията е готова да подкрепи и приложи всички 
предстоящи промени.
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За да се справим с промените в обществото по отношение 
поведението и нагласата, свързани с насилието срещу жени и 
момичета, ние признаваме, че полицейската служба на Северна 
Ирландия трябва първо да разгледа нашите собствени нагласи и 
поведение. Разбираме, че отношението и поведението на нашите 
служители и персонал трябва да бъдат с най - високи стандарти, 
особено по отношение на този въпрос.  Ще гарантираме, че 
обществото има увереност, че тяхната полицейска служба ще се справи 
ефективно с нарушенията на всички равнища. Също така е от ключово 
значение да образоваме служителите си да разбират важни  въпроси 
и дългосрочното въздействие на неприемливите нагласи и 
поведение при борбата с насилието срещу жени и момичета.

Цел 1

Тема 1:  Ще гарантираме, че когато стандартите паднат под тези, които очакваме, по отношение на това как офицерите и 
служителите се отнасят един към друг и към обществото, ние ще се справим с неприемливото поведение.

Действие Мерки

1
Разглеждане на процесите на подбора, за да се 
уверим, че отговорното вземане на решения 
включва предпазване от пропуските при 
подбора и процеса на напускане.

1
Процеси на оценяване, направени при приемането и по 
време на работа, и когато се изисква и ще се актуализират, 
както е приложимо

2
Извършване на преглед на предишни случаи на 
предполагаема сексуална непристойност и 
неправомерно поведение срещу служителите на 
Полицейската служба на Северна Ирландия, за да се 
гарантира, че са предприети подходящи действия по 
разследването и са предприети предпазни мерки

2 
Ще бъдат проведени прегледи на случаите и ще бъдат 
предприети подходящи действия за справяне с престъпни 
деяния, неправомерни действия или защита на опасенията, 
изразени в цялата страна

3
Прегледаждане на нашите поверителни 
механизми за препращане и  подкрепа и за 
докладване на опасения на работното място.

3.1
Преглед на съществуващите поверителни механизми за 
подкрепа, за да се гарантира, че са годни за целта. Това 
ще се съсредоточи върху всички видове престъпления и 
инциденти, а не специфично върху обучение за семейни и 
сексуални престъпления

3.2
Повишаване на осведомеността относно вътрешните 
процедури за тези, които желаят да подадат сигнал за 
нарушения на работното място

4
Публикуване на декларация за намерение по 
отношение на поведението и стандартите, 
очаквани от служители на полицията от 
всякакъв ранг и степен

4
Декларация за намерение за поведение и стандарти, които 
трябва да бъдат съобщени на всички служители на 
полицията

Изграждане на 
доверие и увереност 
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Действие Мерки

4

Преразглеждане на програмите на 
обучаващите се слижители, за да се 
уверим, че то отразява законодателни 
изисквания във връзка с  домашно 
насилие, сексуални престъпления и 
насилие над жени и момичета.
Това ще включва преглед на отговорите 
на докладите за генитално осакатяване 
на жени, сексуално насилие и тормоз, 
принудителен брак и малтретиране 
основано на честта

4.1
Полицейският колеж ще работи с вътрешни и външни заинтересовани 
страни, за да осигури актуализиране на материалите в съответствие с  
променните в законите и политиките. Сред тях ще бъдат "Помощ за 
жените", "Агенция за ресурси и развитие на жените", 
"Проектът„ Дъга"  

4.2
Обучението се преразглежда и актуализира редовно, кагато се изисква 
и  като част от текущото продължително професионално развитие на 
организацията  

4.3
Предприемане на обучение по митовете за изнасилване сред 
Полицейската служба на Северна Ирландия за премахване на 
предразсъдъци, стереотипи и неверни убеждения за сексуални 
престъпления, жертви и извършители на сексуални злоупотреби и 
престъпления, свързани с насилие

5
Разработване и проектиране на   
програма за обучение и развити на 
всички служители и персонал, за да се 
установи поведение, свързано с насилие 
срещу жени и момичета, от всякакъв 
произход. Това ще намали всички видове 
престъпления и инциденти.

5.1 
 Предоставяне на обучение и програма за развитие на всички 
служители и персонал специфично за насилие срещу жени и 
момичета, които ще се съсредоточат върху предисторията, 
взаимоотношенията и различното поведение на нарушителите и 
подбудителите на насилие срещу жени и момичета

5.2 
Оценката след това обучение ще се извърши чрез проучване на 
начина, по който насилието срещу жени и момичета е било 
адресирано в следстие на това обучение, и ако е необходимо, ще се 
използва за развитие на по - нататъшно непрекъснато професионално 
развитие

Цел 2

Ще разработим и приложим програми за обучение и развитие на нашите служители и персонал, за да 
гарантираме, че те имат увереността и знанията, за да могат да идентифицират престъпления и инциденти, при 
които пола е утежняващ фактор, и впоследствие ще изградим силни дела за наказателно производство, за да 
изправим извършителите пред правосъдието.

Действие Мерки

1
Предоставяне на всички служители и персонал на 
първа линия специализирано обучение по 
травмиращо домашно насилие,  разработено от 
Полицейската служба на Северна Ирландия във 
връзка с вътрешни и външни заинтересовани страни

1
Предоставяне на специализирано  обучение по домашно 
насилие на всички служители и персонал, изпълняващи 
полицейски функции на първа линия.

2
 Предоставяне на всички полицейски служители и 
персонал на първа линия  информирано обучение за 
сексуални престъпления, разработено съвместно с 
външни и вътрешни заинтересовани страни

2 
Предоставяне на специализирано информирано 
обучение за травма в подкрепа на въвеждането на нови 
законодателни разпоредби, включително нови 
престъпления като „поглеждане под полата“ и „снимане 
под блузата“

3
 Предоставяне на всички полицейски служители и 
персонал на първа линия   на специализирано 
обучение по онлайн и физическо дебнене и 
тормоз в съответствие с планираните 
законодателни промени

3 
Предоставяне на специализирано обучение на 
всички  офицери и служители по преследване.

Цел 2 продължение
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Ще преразгледаме нашия набор на политики за достойнство на работното място, като вземем предвид насилието 
над жени и момичета.
Това ще включва въведението на специфично домашно насилие в политиката на работното място. Това се 
основава на твърдението, че домашното насилие сред населението като цяло не е достатъчно докладвано на 
полицията и процента на инцидентите, докладвани от служителите на полицейската служба.
Публичният отдел за защита със специално обучени детективи ще води разследвания, при които полицейски 
служител е  жертвата, или извършителел. Това ще осигури последователност на подхода и яснота за надзорните 
органи, подкрепящи благосъстоянието и защитата, когато са направени твърдения за домашно насилие.

Действие Мерки

1
Прегледаждане на нашия набор от политики за 
достойнство на работното място, за да адресира 
причинно - следствените фактори, които водят до 
тормоз и оплаквания

1
Обновените политики за достойнство на 
работното място ще бъдат завършени и ще бъде 
стартиран съответен комуникационен план в 
подкрепа на повишаването на осведомеността

2
 Публикуване на нова конкретна политика за 
домашно насилие на работното място, в  която да се 
очертаят ролите и отговорностите за това как 
едновременно да се докладва и разследва 
домашното насилие, когато  жертвата или ако 
заподозреният е служител на полицията

2.1 
Въвеждане на политика за домашно насилие на работното 
място в рамките на службата 

2.2 
Определяне на първенци по домашно насилие в подкрепа  
на прилагането на новата политика

Цел 3

Безмилостно 
преследване  на 
извършителя 

Разбираме, че наказателноправната система трябва да реагира своевременно и със специален акцент 
върху насилието срещу жени и момичета. Ето защо ние, в сътрудничество с нашите партньори в 
рамките на системата на наказателното правосъдие, ще се стремим да намалим процента на 
рецидивиращите жертви и извършителите на престъпления срещу жени и момичета, да разберем по - 
добре причините за оттеглене на жертвите и да се стремим да увеличим положителните резултати от 
правосъдието.

Тема 2: 
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Ще гарантираме, че разследването на насилието срещу жени и момичета е с най - висок стандарт чрез засилен 
надзор и стандарти за разследване и ще се стремим да увеличим процентите на наказателно преследване и 
резултати.

Ще отдадем приоритет на действия, свързани с лицата, които са нарушители и се издирват за арест или 
интервю във връзка с насилие срещу жени и момичета. 

Ще определим как да класифицираме и регистрираме престъпленията, основани на мизогиния и/или пол.

Дейстие Мерки

1
Разработване на седемгодишна стратегия 
консултирайки се с прокуратурата във връзка 
със сериозни сексуални престъпления

1.1
Стратегия за тежки сексуални престъпления, разработена 
заедно с прокуратурата

1.2
Стартиране на преразгледаното Споразумение за 
обслужване с прокуратурата, за да се подчертаят 
договорените стандарти за разследване и да се подобри 
качеството на досиетата за домашно насилие

2
Разработване на процес за по - добро и 
стандартизирано разследване на 
насилието и неправомерно поведение 
срещу жени и момичета 

2 
Тримесечен анализ на използването на резултатите от 
наказателното правосъдие, които включва арести, обвинения, 
информация относно досиетата, процент на отеглене на 
свидетелсите показания, употреба на видеозаписващи камери 
носени на тялото, включително качество на записите, и 
доказателствени  трудности, които са били налице по време 
на разследванията  

Действие Мерки

1
Адаптиране на резултатите от оценка по риска на  
Полицейската служба на Северна Ирландия (WPRAM), за да 
се гарантира, че лицата, издирвани за насилие срещу жени 
и момичета, са приоритетна категория

1
Да се адаптира рисковата оценка на Полицейската 
служба на Северна Ирландия и да се включат 
категои за насилие срещу момичета и жени

Действие Мерки

1
Разглеждане на вариантите и практическите 
възможности за това как Полицейската служба на 
Северна Ирландия записва инциденти, които се 
случват в резултат на женомразки нагласи, с оглед на 
предлагане на последващи интервенции, включително 
потенциално по-тежко наказание

1
Ще бъде предприето проучване и прегледа ще бъде 
завършен  

Цел 1 Цел 2

Цел 3
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Ще гарантираме ефективното и етично регистриране на всички престъпления, включително насилието над 
жени и момичета.

Ще се стремим да идентифицираме тези, които са повтарни жертви на престъпления, които 
непропорционално засягат жените и момичетата.

Действие Мерки

1
Служебен криминален  секретар по извършване на 
годишните одити, за да се гарантира точното 
записване на престъпленията

1
Резултати от годишните одити да постигнат 
ключовите показатели за ефективност

2
Служебеният криминален секретар
да предостави ясни съвети и обучение на служителите 
по вписване на престъпления в цялата организация и да 
насърчи на последователното прилагане на правилата 
за отчитане на Вътрешното министерство

2 
Ще се публикуват вътрешни насоки и обучение, които 
ще са в подкрепа на практическото и оперативното 
приложение

Цел 4 Цел 5

Действия Мерки

1
Преразглеждане на настоящия процес за 
индентифициране на повтарящи се жертви на 
насилие срещу жени и момичета

1
Прегледаждане на стратегията за 
повтарящи се жертви

2
Разработване на набор от инструменти за 
решаване на проблеми за  служители и 
персонала, които участват в подкрепа  на 
лицата, които са повторни жертви на насилие 
срещу жени и момичета

2 
Разработване на набор на инструменти включващ резултатите от 
наказателното правосъдие, защитни и подкрепящи мерки, които 
са на разположение за жертвите на насилие срещу жени и 
момичета

3
 Базиране ниво на броя на многократните жертви 
на насилие срещу жени и момичета за една година

3 
Първата година, която ще бъде определена като 
базова за жертвите на насилие срещу жени и момичета 
ще бъде в рамките на текущите 365 дни

4
Изходно общо насилие срещу жени и 
момичета за една година

4 
Първат година, която ще бъде определена като 
базова за жертвите на насилие срещу жени и 
момичета ще бъде в рамките на текущите 365 дни
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Ще приведем в дейстие въвеждането на заповеди за осигуряване на защита, за да се подсилят наличните мерки 
за осигуряване на защита, свързани с насилието срещу жени и момичета.

Ние, като част от нашата стратегия за намаляване на убийствата, ще използваме процеса на преглед на домашното 
убийство (DHR), за да разберем по - добре и да се поучим от установените тенденции и ще предприемем всички 
възможни стъпки за предотвратяване на убийството на жени и момичета в домашни условия в бъдеще.

Действие Мерки

1
Ще приведем в дейсвие въвеждането на заповеди за 
защита от преследване в Северна Ирландия и ще 
наблюдаваме използването на временни и пълни 
заповеди за защита от преследване, за да защитим 
онези, които са изложени   на риск от онлайн или 
офлайн поведение на дебнене  

1
В Северна Ирландия ще бъдат въведени заповеди за 
защита от преследване и ще бъдат предприети 
съответни обучения и осведоменост в подкрепа на 
служителите  и персонала

2
Ще приведем в действие въвеждането на заповеди / 
известия за защита от домашно насилие в Северна 
Ирландия след въвеждането на Закона за домашното 
насилие и гражданските производства (Северна 
Ирландия) 2021 г.

2
В Северна Ирландия ще бъдат въведени заповеди и 
известия за защита от домашно насилие и ще бъде 
предприето подходящо обучение и осведоменост в 
подкрепа на служителите и персонала 

Действие Мерки

1
Полицията ще включи ефективното използване на процеса за 
преглед на домашните убийства в Северна Ирландия, за да извести 
нашия подход за превенция за справяне с домашното насилие във  
всичките му форми чрез ефективни вътрешни прегледи за обучение

1
Всички уроци от прегледите на домашните 
убийства ще бъдат включени в нашата 
стратегия за превенция на домашното 
насилие

Цел 6

Цел 7

Безопасни 
места

Спокойното ползване на обществените ни места и безопасността онлайн са 
основни очаквания. Ще работим с партньори,  за да гарантираме, че това е 
реалност за жените и момичетата в Северна Ирландия по всяко време и на всяко 
място. Считаме, че е неприемливо жените и момичетата да се чувстват несигурни 
където и да е било в  нашето общество и се ангажираме да работим с партньори, 
за да се справим със страха, който жените и момичетата изпитват като част от 
ежедневието. Ще работим, за да намалим възможността за обиди и да направим 
пространствата си по - безопасни.

Тема 3: 
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Ще се стремим да подобрим безопасността на обществените места за жени и момичета, като разработим 
подобрен процес за определяне на местата и часовете, в които престъпността ги засяга непропорционално.

Ще се стремим да повишим осведомеността и впоследствие да намалим случаите на скок в Северна Ирландия.

Действие Мерки

1
Разработване на процес, който насочва 
служителите към определяне на места на насилие 
срещу жени и момичета   в ключови моменти

1
Изработване и внедряване на процеса  в 
организацията

2
Определане на нарушенията на насилие срещу жени и 
момичета за една година

2 
 Установене на налична позиция

Действие Мерки

1
Разработване на вътрешни насоки на Полицейската 
служба на Северна Ирландия за това как да се разследват 
престъпления, свързани с подправене на напитки

1
Изработване и издаване на вътрешните 
указания.  Текущите да се преглежда и 
актуализират периодично

2
Гарантиране, че полицейските райони ще фокусират 
тяхната нощна насочена групова работа върху 
престъпленията за подправеяне на напитки

2 
Фокусиране на създаването на нощтни работни групи 
относно подправяне на напитки.  Проверка на 
работните групи за да се гарантира съответствие и 
качество по въпросите свързани с подправянето на 
напитки

3
Разработване на медийна кампания за повишаване на 
осведомеността относно преправянето на напитки  и 
възпиране на поведението на извършителя

3 
Разработена и стартирана медийна кампания

4
Определане на нарушенията на насилие 
чрез подправяне на напитки за една 
година

4 
Установена налична позиция

Цел 1 Цел 2
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Ще работим с партньори за създавнато на по - безопасни обществени места в бъдеще. Ще работим с редица заинтересовани страни за разработване и насърчаване на медийни кампании за 
промотиране на полицейска дейност, които ще оспорва поведението на нарушителите спрямо насилито над жени 
и момичета на всички места 

Действие Мерки

1
Използването на модела "Проектиран чрез 
защитен златен стандарт ", където полицейската 
служба на Северна Ирландия участва във всеки 
процес на проектиране

1
 Служителите за превенция на престъпността в рамките на 
Полицейската служба на Северна Ирландия разглеждат 
насилието срещу жени и момичета като ключово 
съображение като част от ролята им в процеса на 
осигуряване на сигурност (да се провери чрез проверека 
на качеството)

2
Продължаване на насърчаването  броя на 
безопасните места в Северна Ирландия и преглед на 
начина, по който съществуващите места предпазват 
жените и момичетата

2 
Продължаващо популяризиране на безопасни 
пространства и завършене на преглед, включително 
мероприятия за повишаване на осведомеността, които 
са организирани от служителите и персонала 
Полицейската служба на Северна Ирландия

3
Разработване на стандартизиран процес, за да се 
гарантира безопасността на жените и момичетата на 
събития където полицията има роля в планирането им 

3 
Безопасността на жените и момичетата е постоянна точка от 
дневния ред на всички програми за планиране на събития 
(извадка за оценка на качеството на съображенията)

4
Осведомеността относно насилието над жени и 
момичета ще бъде включена като част от обучението 
на полицията за обществена сигурност и ред

4 
Насилието срещу жени и момичета е заложено в 
обучението по обществена сигурност и ред

Действие Мерки

1
Работене в партньорство за разработване на кампании, 
свързани с предизвикателни нагласи и поведение, 
свързани с престъпления срещу жени и момичета

1
Кампании, провеждани във връзка с 
корпоративни комуникации 

Цел 3 Цел 4
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Ще разработим програма за ангажиране на жени и момичета във всеки полицейски район, контролирана 
от конкретна местна полицейска акция.

Ще разработим мултидисциплинарна независима консултативна група (IAG), за да изградим доверие и увереност, 
като гарантираме, че гласовете на жените и момичетата се чути и активно оформят изпълнението на този план за 
действие.

Ще създадем стратегическо партньорство с ключови заинтересовани страни и ще работим  с тях,  за да променим 
нагласите и поведението си, така че никога да не извършване, одобряваме или да мълчим за насилието над жени и 
момичета.

Действие Мерки

1
Разработване на местни карти на заинтересованите 
страни като част от местните стълбове на заетост

1.1
Местните заинтересовани страни имат местна 
определена точка за контакт

1.2
Всеки окръг ще е изготвил и предоставил местен план за 
ангажираност в подкрепа на целите на плана за действие, 
включително карта на местните заинтересовани страни и 
план за действие

2
Определяне на кохорта от звена за контакт в 
рамките на Полицейската служба на Северна 
Ирландия, които ще подкрепят местните планове за 
действие и ангажиране

2
Определяне на звена за контакт за насилие срещу жени и 
момичета, и данни за контакт, споделени с местните 
заинтересовани страни

3
Разработване на планове за местна дейност за 
постигане на целите на този план за действие, 
включително местна програма за участие в 
мероприятия за разпространение на ключови послания 
за превенция на престъпността рез презентации и 
щандове

3
Планове за дейността, разработени от всеки район / 
екип 

Действие Мерки

1
Създаване на мултидисциплинарна независима 
консултативна група за Северна Ирландия, която да 
заседава на тримесечие или при необходимост

1
Мерки за отчетност на мултидисциплинарна 
независима консултативна група въведени с цел 
наблюдение на изпълнението

Действие Мерки

1
Полицейската служба на Северна Ирландия ще работи 
със заинтересованите страни за повишаване на 
знанията и уменията на служителите в полицията за 
справяне с насилието срещу жени и момичета

1
Програми и инициативи, създадени със 
съответните заинтересовани страни

Цел 5 Цел 6

Цел 7
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Ще създадем програма от инициативи за изслушване, за да гарантираме, че ние сме информирани за травмите 
по време на пракиката ни, като създадем текущи възможности за полицейските служители и персонал да чуят 
директно жените и момичетата за техния опит в живота.

Действие Мерки

1
Изпълнение на програма от посещения за висши 
служители при доставчици на услуги, за да се чуе 
пряко за опита на жертвите през целия живот на плана 
за действие

1
Програма от посещения при различни ключови 
заинтересовани страни

Цел 8 06 Подкрепа за нашите партньори

Въпреки че сме посочили по - горе какви 
действия конкретно ще предприеме 
полицейската служба като част от колективното 
усилие, важно е да се очертае как 
възнамеряваме да подкрепим други партньори 
в по - широки инициативи, които имат 
полицейско участие
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Тема 1
Изграждане на доверие и увереност
1. Полицията ще работи съвместно с ключови 
партньори и заинтересовани страни, за да гарантира, 
че ние използваме техния опит в полицията за
информиране в нашето обучение, разработване на 
политики и оперативни практики. Това ще бъде 
направено чрез участие в подходящи консултации между 
ключови групи на заинтересованите страни, за да се 
определят случаите, при които жените и момичетата имат 
опит, който би спомогнал за разработването на по - 
нататъшни вътрешни политики и обучение за изпълнение на 
високите стандарти, очаквани от служителите и персонала.

Tема 2
Безмилостно преследване на 
извършителя

1.Полицията ще работи съвместно, като използва
своите знания, опит и експертен опит, за да
гарантира, че основните резултати от
полицейската работа са отразени в Стратегията на
изпълнителния директор срещу насилието срещу
жени и момичета.
Tова ще бъде направено чрез участие в подходящи
изпълнителни механизми за консултации в Северна
Ирландия, за да се осигури приноса на Полицейската
служба на Северна Ирландия към политиката. Това ще
включва покани за представяне на мнения относно нови
законодателни разпоредби и / или политики, които ще
окажат влияние върху насилието над жени и момичета.

Разработване на съответни информационни документи и 
становища в подкрепа на разработването на стратегията 
на изпълнителния директор на Северна Ирландия.Това 
ще включва представителството на Полицейската служба 
на Северна Ирландия на високо равнище за съответните 
ангажименти на заинтересованите страни и работни 
групи.

2. Полицията ще подкрепи Министерството на 
правосъдието да преразгледа Програмата за 
разкриване на домашно насилие и злоупотреби с 
оглед на увеличаване на докладването.

След проведените академични изследвания от 
Министерството на правосъдието, полицията ще 
предостави подкрепящи материали за повишаване на 
осведомеността относно програмата и съгласуваността 
на прилагането между лицата, вземащи решения в този 
процес.

Полицейската служба на Северна Ирландия ще 
предостави помощ и подкрепа на Министерството на 
правосъдието за промяна на прага за разкриване, за да 
се защитят по - добре потенциалните жертви на домашно 
насилие чрез разширяване на програмта.

3. Полицията ще подкрепи разработването на 
специфична стратегия за повторните извършители на 
домашно насилие в Северна Ирландия. Полицията ще 
преразгледа повтарящите се стратегии за домашно
насилие в други юрисдикции, за да информира по - добре 
най - добрия модел за Северна Ирландия, подкрепен от, и 
ще предостави подкрепа на партньорите, като признае, 
че полицейското насилие играе само една роля в 
справянето с поведението на извършителите. Това ще 
доведе до разработването на стратегия за извършителите 
на повторни злоупотреби в Северна Ирландия, която 
определя ролите и отговорности на всеки партньор.

4. Полицията ще подкрепя партньорите за 
подобряване на обслужването на жертвите чрез 
интегриране на подкрепата за жените и момичетата, 
подложени на насилие, в рамките на предложената 
оценка на потребностите на службата в Северна 
Ирландия.
Да продължи работата по определяне на обхвата за
създаването на служба за оценка на нуждите,
предоставяна от Службата за подкрепа на жертвите в
Северна Ирландия (VSNI) в рамките на звеното за грижи
за жертвите и свидетелите (VWCU). Търси се одобрението
на Съвета за криминално правосъдие за препоръки
относно предпочитания модел в съотвествие със

стратегическа препоръка 4 от доклада от инспекцията 
на CJNI от юли 2020 г. относно грижите и отношението 
към жертвите и свидетелите.

5. Ще работим в подкрепа на въвждането на 
специални съдилища за домашно насилие в 
Северна Ирландия, за да се окаже по - добра 
подкрепа на жертвите на домашно насилие и да се 
намали степента на оттеглене на свидетелите. 
Полицията ще работи съвместно с партньорите в
областта на наказателното правосъдие, за да въведе
пилотен съд за домашно насилие, който ще се
съсредоточи върху осигуряването на по - ефективно и
ефикасно преминаване през процеса на наказателното
правосъдие и съдилищата, за да се намали отказването
на жертвите и времето между докладването и
съдебните резултати.  Първоначалният пилотен съд ще
работи в рамките на Белфаст Лагансайд и ще се
съсредоточи върху нарушенията, свързани с насилие в
домашна обстановка и ново нарушение за домашно
насилие.
6. Полицията ще продължи да работи с 
партньорите си за подобряване на подкрепата, 
предоставяна на жените и момичетата, които са 
жертви на престъпления, чрез достъп до 
адвокатски услуги.
Полицията ще подкрепи въвждането на схема за
адвокатска помощ на провинциално ниво в подкрепа
на жертвите на домашно насилие и сексуално насилие.
Това ще включва подкрепа за жертвите на сексуални 
престъпления в домашна среда и извън нея.  Полицията 
ще подкрепя законоустановените партньори, за да 
осигури ефективни и ефикасни препоръки за тези, които 
предоставят подкрепа на жертвите на домашно и 
сексуално насилие.
7. Полицията ще подкрепя партньорите да 
предприемат широкообхватно картографиране, за 
да се гарантира, че полицейската служба на местно, 
регионално и национално равнище е свързана с 
групи за подкерпа и доставчици на услуги, които 
работят с жени и момичета в цяла Северна 
Ирландия. 

Полицията ще подкрепя предоставянето на статегическа 
карта на заинтересованите страни, отнасяща се до 
ръководителите на полицейските служби на Северна 
Ирландия, включително областното командване и 
регионалните ръководители за ангажиране. Това ще 
повиши знанията и осведомеността на служителите и 
персонала. Полицията ще идентифицира ключовите звена 
ча контакт в националните, регионални и местни групи за 
заинтересованите  страни. 

Тема 3
По - безопасни пространства 
1. Полицията ще подкрепя партньорите, по - 
специално в рамките на нощната им дейност, за да се 
повиши осведомеността относно насилието срещу 
жени и момичета и да се предотврати извършването 
на престъпления.
Това ще бъде постигнато чрез подпомагане на
партньорите за преглед и определяне на решения за най
- добри практики (като инициативата „По - безопасни
улици “) въз основа на съществуващите операции на
Обединеното кралство, които могат да бъдат адаптирани
към дейностите на Северна Ирландия.
Полицията ще създаде местни работни групи между
полицейската служба на Северна Ирландия и
партньорите, работещи нощно време, за да се
преразгледат инициативите и да се определят
възможностите за намаляване на нарушенията,
включително въвеждането на схеми с кодови думи
„Попитай за Анджела “.
2. Полицията ще оказва подкрепа на образователния 
орган и другите партньори в областта на образованието 
за провеждане на обучение в училищата, което да 
съобщава за действията, предприети при докладването 
на нарушения, които се случват в рамките на 
образователната среда.По този начин ще 
гарантираме, че гласовете на момичетата и младите 
жени основно оформят тази работа.
Полицията ще подкрепи партньорите да разработят
пакет за обучение на ученици и преподаватели в
училищата.
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Координационната група на 
полицейската служба на 
Северна Ирландия по 
въпросите на насилието над 
жени и момичета ще заседава 
често, за да постигне 
напредък по отношение на 
целите и действията по този 
план. Групата ще има 
представителство от различни 
рангове, степени и роли в цялата 
ни организация и ще включва 
сдружения на персонала. 

Напредъкът ще бъде докладван на Съвета за 
изпълнение на услугите и ще бъде наблюдаван от 
него, за да се гарантира постигането на резултатите от 
това план за действие.  На съгласувани с тях 
интервали от време ще бъдат предоставяни 
актуализации относно напредъка на плана за 
действие на Полицейския съвет на Северна Ирландия.

Редовно ще преразглеждаме нашия план за действие 
и ще включваме нови действия, както се изисква.

Отчетност и
управление07

От решаващо значение за общественото доверие е 
полицейската служба да бъде държана отговорна за 
ангажимента ни за справяне с насилието от страна на 
мъжете срещу жени и момичета и с оглед на това ще 
разработим структура за ефективност, която да следи 
напредъка спрямо плана за действие.

Ще разработим структурата, за да гарантираме, че 
имаме разбиране за:

• Настоящият ни референтен показтел и резултати в
рамките на първата година,вторат година и след
това

• Какви мерки най - добре ще позволят на нас и на
другите да наблюдаваме напредъка

• Какви данни вече са събрани другаде
• Как изглежда успехът.

Резултат 1

Да имаме общество, в което насилието, малтретирането и сплашването на жени 
и момичета, под каквато и да е форма и къдедето, не е приемливо и няма да 
бъде толерирано.

08 Резултати 
За да постигнем нашите два стратегически резултата, има редица показатели, които ще следим.

Показател

По - малко повторни жертви на насилие срещу жени и момичета 

(Полицейски план 1.1)

По - малко повторения на извършителите на насилие срещу жени и момичета 

(Полицейски план 1.2)

По - малко повтарящи местоположения на случаи на насилие срещу жени и 
момичета (Полицейски план 1.3)

Намаляване на случаите на насилие срещу жени и момичета
(да не се измерва в първата и втората година) 

(Полицейски план 1.4)
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Резултат 2

Изграждане на доверие и увереност в жените и момичетата в полицията.

Показател

Увеличаване на подаването на сигнали за случаи на насилие срещу жени и момичета 
(мярката да се използва през първата и втората година) 

(Полицейски план 1.4)

Подобрени резултати от наказателното правораздаване за 

престъпления, свързани с насиелие срещи жени и 

момичета (Полицейски план 2.4)

Ниво на доверие в полицията от жени и момичета 
(Полицейски план2.1)

Ниво на удовлетвореност от услугата, която получават жените и момичетата   (Полицейски план 2.2)
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