Запобігання сексуальному насильству, домаганням під час
проживання
Інструкція для господарів і гостей
Введення
Метою цих рекомендацій є підвищення чутливості господарів, гостей та інших осіб, які
беруть участь у діяльності організації проживання в сім'ї, запобігання сексуальному
насильству, сексуальній експлуатації та домаганням, а також допомога в діях у ситуаціях,
коли вони відбуваються. Суть керівних принципів, з іншого боку, полягає в тому, щоб не
займати позицію щодо сексуальності чи сексуального життя будь-якої людини. Слід
зазначити, що сексуальне насильство, сексуальна експлуатація та домагання є
гендерними явищами. Жінки та ті, хто належить до гендерних меншин, найчастіше є
жертвами, тоді як чоловіки є злочинцями. Однак жертвою або злочинцем може стати
будь-хто, незалежно від статі. Керівні принципи були підготовлені Асоціацією підтримки
соціальної мережі проживання в сім'ї Kotimajoituksen tuki ry у співпраці з Еліною
Нікулайнен, експертом з антинасильницької роботи.
Організація проживання в сім'ї сприяє продуманому, договірному, піклувальному та
безоплатному проживанню в сім'ї, де людина, яка шукає притулку, живе в місцевому
будинку. Наша організація прагне до рівності сторін у помешканні замість чіткої установки
помічника і того кому допомагають, усвідомлюючи при цьому, що господар знаходиться
в положенні влади над людиною, яка шукає захисту, залишаючись у своєму домі. Ті, хто
шукає захисту, часто проходять складні обставини, тому право на недоторканність
приватного життя та власний простір, а також безпечне середовище є особливо
важливим. Ці рекомендації охоплюють питання, пов'язані з безпечним простором, які слід
враховувати вже тоді, коли розмірковуєте про власні мотиви забезпечення проживання в
сім'ї або коли розглядаєте можливість самостійно переїхати до сім'ї. При складанні або
зміні загальних правил добре пам'ятати, що відмінності між культурами, спільнотами та
особистими звичками можуть бути великими. Коли виникають потенційні виклики,
важливо, щоб обидві сторони знали свої права, і щоб була доступна підтримка і
інформація куди звертатися за допомогою.
В цій настанові, яка доповнює посібник організації з проживання в сім'ї, з яким багато
людей вже знайомі, взято до уваги різні ситуації та фактори, які вимагають пильності від
усіх нас. Багато гостей, є різними, в уразливому положенні, і це може не тільки збільшити
їх ризик сексуального насильства, сексуальної експлуатації або домагань, але і знизити їх
здатність діяти в ситуаціях, в яких це трапляється. Тому, враховуючи можливі ризики,
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пов'язані з проживанням у сім'ї, запобігання та вирішення проблемних ситуацій, дійсно
важливо для організації проживання у сім'ї в соціальній мережі.
Визначення (Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ):
Сексуальна експлуатація: фактичне або спроба зловживання владою чи довірою в
сексуальних цілях, включаючи економічну, соціальну або політичну вигоду від
сексуальної експлуатації іншої особи.
Сексуальне насильство: фактичне або спроба фізичного перетину кордонів, що порушує
сексуальність, як силою, так і за нерівних чи примусових обставин.
Сексуальна експлуатація та насильство включає усі сексуальні акти щодо дітей. Згідно з
міжнародними визначеннями, кожен, хто не досяг 18-річного віку, є дитиною, незалежно
від національних законів.
Сексуальне домагання: небажані сексуально відверті підходи, включаючи заклики до
сексу або сексуальних актів, або будь-яку іншу вербальну чи фізичну активність, яка є
відвертою сексуально і може призвести до атмосфери ворожнечі, шкоди або образи.

Профілактика сексуальних домагань
При укладанні договору про проживання в сім'ї обговоріть той факт, що житло жодним
чином не оплачується. Також можна повернутися до теми при необхідності. Також
поговоріть про власні кордони. Обговорення кордонів може бути складним через різні
табу, пов'язані з культурами, але важливо обговорити основні питання. Гість і господар
можуть сказати, якщо щось викликає дискомфорт. Ви також повинні взяти до уваги, що
інша людина може приняти це по суті. Налагодження діалогу, заснованого на довірі та
повазі, також допоможе в можливих обговореннях щодо перетину кордону пізніше.
Пам´ятайте, що господар або гість також завжди може відмовитися від проживання, якщо
це здається хорошим рішенням з тих чи інших причин.
Проживання в сім'ї має бути безпечним простором, де кожен може бути самим собою і де
немає необхідності приховувати, наприклад, власну гендерну ідентичність або стать
свого партнера.
Важливо всіляко поважати конфіденційність кожного. Гість чи господар не повинні бути
знаходитися в ситуації, де порушуються інтимні кордони, запитуючи, наприклад, про
сексуальні переваги або піддаючи гостя бачити або чути контент сексуального характеру,
наприклад, по телебаченню.
Господар: Уникайте випадків ставлення гостя в незручні ситуації, коли важко сказати «ні».
Пам´ятайте, що ви як господар маєте позицію влади над гостем, що впливає на здатність
гостя дотримуватися власних кордонів. Наприклад, обійми можуть бути занадто
інтимними. Утримуйтеся від будь-яких фізичних і романтичних стосунків з кимось, хто
залишається з вами або від особи, яка перебуває у власному помешканні.
Завжди краще бути надмірно обережним, оскільки культурні відмінності, наприклад,
впливають на те, наскільки легко або ввічливо сказати «ні» господарю житла. Також може
бути культурно специфічно, як, наприклад, відкрито еротичне мистецтво може вплинути
на гостя і яку атмосферу воно може створити.
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Культура також впливає на відповідний одяг або, наприклад, на поведінку сауни. Добре
бути максимально чутливим, обережним в місцях загального користування.
Будь-яка форма примусу, тиску, порушення кордонів іншого, використання становища
іншого, дотик до іншого без дозволу або після отримання позитивної відповіді тиском - це
насильство і експлуатація. Продаж, отримання прибутку або дозвіл на секс-роботу іншої
особи суперечить фінському законодавству.
Пам'ятайте, що особа у віці до 18 років завжди є дитиною і, згідно з міжнародними
рекомендаціями, вона завжди перебуває під особливим захистом також щодо
консенсуальних відносин.
Протидія сексуальним домаганням
При самій меншій потребі зверніться до організаціації Підтримки проживання в сім'ї у
мережі, якщо у вас виникає занепокоєння з приводу дій когось у соціальній мережі,
господаря або гостя, або якщо ви не впевнені, що робити. Ви можете зв'язатися з нашим
експертом з громадської роботи Евою (e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi, 044 239 7049).
Зверніться безпосередньо до поліції, якщо ви стали свідком явних ознак насильства. У
випадку з неповнолітньою особою також необхідно звернутися до служби соціального
захисту дітей, навіть в невизначених ситуаціях.
Якщо ви помітили, що у вас є романтичні або інші почуття, які не є частиною правил
проживання в сім'ї до іншої сторони помешкання, або навпаки, тоді винекне організований
трансфер до нового помешкання через центр прийому для біжеців або організацію
проживання в сім'ї.
Взяття до уваги можливу травму насильства людини, яка шукає притулку у Фінляндії
Багато шукачів притулку, які прибули до Фінляндії, можливо, зазнали насильства, яке
порушує сексуальність, у їхній країні або в дорозі. Можливо, у шукача притулку також
вимагали або тиснули, щоб зайнятися сексом в обмін на, наприклад, місце для ночівлі або
їжу. Для представників сексуальних та гендерних меншин дискримінація та тиск також
могли бути частиною повсякденного життя в їхній країні. Вкрай важливо, щоб людина, яка
шукає притулку, ніколи не відчувала, що від неї очікують статевих актів в сім'ї.
Людина, яка пережила травматичні проблеми/події, може бути дуже чутливою: вона може
здригнутися, бути особливо обережною, мати панічні атаки і докладати сильних зусиль,
щоб догодити іншим. Це слід враховувати, думаючи про проживання в сім'ї та під час
нього. Пам'ять травмованої людини також не завжди працює нормальним чином, що може
вплинути як на здатність функціонувати, так і на враження про надійність людини. Якщо
ocoба, яка проживає з вами, розповідає вам про насильство, якого вона зазнала, ви
можете направити її до наступних служб, які надають підтримку з приводу насильства:
Центр для біжеців, де зареєстрований гість
https://migri.fi/vastaanottokeskukset
Центри SERI
thl.fi/fi/web/vakivalta/apua-ja-palveluja/seri-tukikeskus-seksuaalivakivallan-uhreille
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Нульова лінія
nollalinja.fi
Жіноча лінія
naistenlinja.fi/palvelut
Кризовий центр зґвалтування Тукінайнен (підтримка жінок)
tukinainen.fi
Притулки
thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollonerityispalvelut/turvakotipalvelut/turvakodit/turvakotien-yhteystiedot
Притулок Мона
monikanaiset.fi/turvakoti-mona/
Pro-tukipiste для всіх, хто продає сексуальні послуги або працює в еротичних професіях
protukipiste.fi
Центр для тих, хто зазнав тортур
hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-keskus/kidutettujenkuntoutus/
Багатомовні служби підтримки психічного здоров'я
https://mieli.fi
Pride-спільнота в Гельсінкі: підтримка дискусій, керівництвo служб та діяльності «рівнийрівному», що підтримують людей, які належать до сексуальних та гендерних меншин, а
саме - шукачів притулку, біженців та іммігрантів
pride.fi/tietoa-tukea/tukea-neuvoa/
На даний час у Фінляндії немає EXIT-послуг для людей, які хотіли б відмовитися або
розглядають можливість виходу із секс-роботи.
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