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НОВИНИ ОТ И ЗА БЪЛГАРИЯ  

 

Илиана Стойчева 

 

По време на европейските избори е повече от важно да се подчертаят въпросите, 

които са от значение за европейските граждани. Анализът на Европейското 

женско лоби е, че много от въпросите, които са от пряк интерес за жените и за 

осъществяването на равенството между половете, не са с приоритета, който 

заслужават. Налице е известен напредък по отношение на постигането на 

джендър равнопоставеност на ниво ЕС, както и по отношение на 

представителството на жените и мъжете в управлението на фирми, котирани на 

борсата. Наскоро бе гласувано предложение от Комисията по правата на жените 

към ЕП да се възприеме скандинавският модел по отношение на проституцията. 

Но по отношение на представителството на жените в ЕП все още не е постигната 

истинска демокрация.  

Европейските избори – има ли бъдеще за повече жени в 

управлението 
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     Жените в ЕП са по-малко от 35%, а постигането на реална 
равнопоставеност е все още далеч. Необходими са сериозни стъпки и 
усилия както на национално, така и на европеи ско ниво за постигането 
и . Една предстояща стъпка е да се постигне равенство на евроизборите 
през маи  т.г. 

 

      И затова Европеи ското женско лоби призовава политическите партии 
в цяла Европа да насърчат и осигурят равно представителство на 
половете в техните органи за вземане на решения, да създадат 
устои чиви програми и стратегии за насърчаване на жени кандидати и да 
припознаят равенството между половете като ключов приоритет в 
своите програми и политики. Кампания на ЕЖЛ 50/50 стартира още през 
2009 г. и оттогава всички членове на коалицията работят в името на 
демокрацията, която не е възможна без равенство между жените и 
мъжете. 

 

      Въпросът за представителството на жените в политиката и 
процесите на вземане на решения е изключително важен, а 
моментът е подходящ да се разгледа представителството на жените 
в управлението на България. През март тази година Комисията на ООН 
за положението на жените направи преглед на Целите на хилядолетието 
като постави на дневен ред и въпроса за овластяване на жените, в т.ч. и 
необходимостта от допълнителни стратегии за постигане на равенство 
между половете в сферата на лидерството. В национален контекст, 
въпросът идва на преден план в хода на предстоящите европеи ски 
избори, но вниманието към темата за участието на жените в 
управлението е уместно и защото през следващите три години 
навлизаме в активен избирателен период: през 2015 година - местни 
избори (избори за общински съветници и кметове на общини и 
кметства), през 2016 година - избори за президент и вицепрезидент на 
републиката, а през 2017 - парламентарни избори (ако няма предсрочни 
избори). 
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      Уместно е и да се направи равносметка на това къде се намираме по 
отношение на демократичните изборни политики и равнопоставеността 
на половете и да се обмисли как участието на жените в управлението 
може да бъде подобрено. Това подобрение може и трябва да се 
осъществи и в това няма никакво съмнение. 

 

      Данните от последните два парламента показват, че ръководните 
позиции в парламентарни комисии и делегации се подчиняват на 
стереотипите за т. нар. „твърди“ и „меки“ политически области. В 
настоящия парламент жени са на ръководни позиции само в 6 от 23-те 
постоянни комисии – всички в областта на социалната и културната 
сфера. 

 

      На местно ниво тенденция за повишаване на броя на жените на 
ръководни позиции не се забелязва от десетилетие насам. Голямото 
изключение по отношение на жените кметове и заместник-кметове е 
София. Високо е и представителството на жените в Столичния общински 
съвет. Жените общински съветнички в София са 17 от общо 33 
съветници, но затова пък в ръководството от 4 души няма нито една 
жена. На национално ниво обаче в момента жените кметове на общини 
са по-малко от 10%, което е дори повече от два пъти по-малко от 
процента на жените в парламента. По-добре са представени жените в 
общинските съвети – 73 общински съвета в България имат председатели 
жени, което съставлява 28%. 

 

      Важно е да се отбележи и тенденцията, че жените общински 
съветнички се срещат по-често в по-малките и по-бедните населени 
места.  

 

      Между другото около 10% е представителството на жените в 
местната власт и в Северна Ирландия например. Но както България, така 
и Северна Ирландия все още изостават от средното представяне от 32% 
за жените в местните съвети в останалите държави-членки на ЕС. 
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      Няма съмнение, че женското политическо овластяване продължава да 
поставя предизвикателства на местно, национално и глобално ниво. 
Въпреки постигнатия напредък в борбата срещу дискриминацията и 
равенството на половете в законодателството и различни международни 
договори, насочени към насърчаване и защита на правата на жени, 
различията между половете остават в много сфери на обществото в 
световен аспект. В политиката по-малко от 20% от парламентаристите 
по света са жени, докато в икономиката жените понастоящем държат 
само 4,6% от позициите. Според данни на Балканския институт по труда 
и социалната политика, изнесени на 1 маи  2014 г., едва 12% от 
ръководните длъжности в България се заемат от жени, въпреки че 
жените имат по-добра квалификация и по-добро образование като цяло 
от мъжете. Това е очевиден дисбаланс, кои то трябва да се преодолее. 
Честно казано, това е унижение за жените и би трябвало да сме сърдити, 
че нашата интелигентност е омаловажена и нашите интереси не са 
представени. Ние не сме само съпруги и маи ки. 

 

В продължение на векове на жените са били възлагани роли в 
обществото, обусловени от господстващия патриархат. Медиите 
продължават да предоставят на обществото силно стереотипен образ на 
жената. Този образ е ограничен и отворете която и да е публикация, 
насочена към женска аудитория и бъдете сигурни, че там ще намерите 
страници, изпълнени с празни клюки за знаменитости, модни съвети и 
съвети за загуба на тегло, и всичко това, съпроводено от изобилие от наи 
-добрите готварски рецепти. Тук добавете и рекламите, които 
акцентират върху сексуалността на жената, защото кои  може да забрави 
рекламата на Мастика „Пещера“ или пък тази за сиренцето „Булка чеиз”. 

 

И така, още от наи -ранно детство момичетата са атакувани в публичното 
пространство, че наи -важното за тях е техният външен вид и че тяхната 
стои ност зависи от това как те изглеждат. Мъжете също биват облъчени 
с това послание и също така възприемат външния вид на жената като 
наи -важната ценност. Тези послания са навсякъде и е неизбежно да не се 
срещнат в интернет, социалните медии и другите средства за масова 
информация. Чудно ли е тогава, че тии неи джърките се чувстват по-
безсилни от всякога?  
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      Загриженост номер 1 за младите жени е тялото им. Наскоро в 
интернет пространството бе разпространена следната фраза „Мислите 
си, че основната мисъл на една жена е да се ожени. Нищо подобно, 
неи ната основна мисъл е как да се нахрани, без да напълнее”. 
Харесванията на тази фраза във Facebook бяха рекордни. Различни 
изследвания сочат, че през последните години депресията и 
хранителните разстрои ства са се увеличили със 70%. А други 
проучвания, проведени в различни страни-членки на ЕС сочат, че над 
25% от момичетата не вдигат ръка в клас защото не харесват външния 
си вид и не желаят да се демонстрират. Това е трагично тъжно 
отражение на обществото, в което живеем. 

 

Когато обществото гледа на жените по този начин то има огромни 
последици за ролята на жената в обществения живот. Не можем да 
пренебрегнем икономическите фактори, които определят този тип 
медиен образ – сексът продава..., но превръща жената в стока, в обект. А 
превръщането на човешкото същество в обект е почти винаги първата 
стъпка в оправдаването на насилието над него. 

 

Имаи ки предвид ролята, която имат медиите за формирането на 
общественото мнение спрямо жените, то от решаващо значение е жените 
да участват в процесите на вземане на решения и да предзизвикват 
промяна. Трябва да се създадат условия в обществото, благодарение на 
които на жените на ръководни позиции да се гледа като на социална 
норма. Липсата на жени на върха циментира вековния образ на 
статуквото – че политиката е мъжка работа и жените нямат с какво да 
допринесат в този мъжки свят на договорености и вратовръзки. 

 

Освен че е важно да признаем недостатъчното представителство на 
жените в политическите ни институции, още по-важно е това признание 
да не остане единствено в рамките на констатациите. Вместо това, този 
дисбаланс трябва да бъде преодолян разумно и с помощта на 
приемането на съответните мерки за да се даде възможност уменията, 
талантите, възможностите и потенциалът на половината от населението 
да се използват. Опитът на много жени сочи, че за тях е било много по-
трудно да напреднат в кариерата си, в т.ч. и в политическата и ерархия.  
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      И заради този опит е очевидно, че са необходими ясни ангажименти 
от страна на политическите партии и от страна на държавата, които да 
създадат условия за разгръщане на потенциала на жените. Бариерите, 
които стоят пред жените са различни, но сред тях е и липсата на доверие, 
мъжкият модел на политиката със своите структури, културата и 
начинът на работа. Освен това напомпаното его на някои от нашите 
мъже политиците не прави добра услуга на жените – този модел 
означава, че за да си успешна трябва да деи стваш по този нетипичен за 
жената „мъжки модел”. 

 

Както вече споменах проблемът с представителството на жените в 
управлението е световен проблем и през последните десет години и 
повече е имало много инициативи с цел по-голямо участие на жените в 
политиката. Международни и регионални органи са изготвили различни 
харти, препоръки и насоки за навлизането на повече жени в 
политическия живот. През 2003 г. Съветът на Европа прие Препоръка 
относно балансираното участие на жените и мъжете в обществения и 
политическия живот и призова националните правителства да "се 
ангажират с насърчаване на балансирано представителство на жените и 
мъжете, като признаят публично, че равното поделяне на вземане на 
решения властта между жените и мъжете укрепва и обогатява 
демокрацията". Всички страни-членки на Съвета на Европа, 
включително България са приели тази необвързваща препоръка преди 
едно цяло десетилетие. Но очевидно това не е достатъчно, за да 
предизвика промяна в мъжкото политическо супер-мнозинство. През 
2012 г. изследване на авторките Noris и Krook, публикувано съвместно от 
Харвардския университет и университетът „St. Louis” във Вашингтон 
очерта план от шест стъпки за осъществяване на равенството между 
половете в политиката. 

 

Тези шест стъпки, които съществуват в различни конфигурации във 
всички политически препоръки, приети до момента, са следните: 

Препоръка Rec(2003)3на Комитета на министрите до държавите-членки относно балансираното участие на жените и мъжетевъв вземането на решения в 

политическия и в обществения живот http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/women-decisionmaking/Rec%282003%293_Bulgarian.pdf  
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 Конституционни права - политическите права и гражданските 
свободи за жените, гарантирани от конституцията, включително 
правото да гласуват, да бъдат избирани и да се осигури рамка за по-
специфични разпоредби в тази област 

 Избирателна система – изборни закони и законодателство за 
регулиране на номинациите в политическите партии. Тук трябва да се 
вземе предвид и финансирането на предизборната кампания и 
достъпа до средствата за масова информация. 

 Квоти - През изминалото десетилетие квоти са били използвани за 
ускоряване на процеса на увеличаване на представителството на 
жените. Вариантите тук преминават през доброволни квоти на 
политическите партии или задължителни квоти, определени с 
нормативен акт. Квотите изискват правила за излъчване на кандидат 
и наказания за неспазване. Над 40 държави предвиждат квоти – 
Норвегия, Алжир, Швеция, Швеи цария, Гърция и др. 

 Правила и вътрешнопартийни процедури – лидерите на 
политическите партии могат да направят много за преодоляване на 
неравенството между половете при избора на кандидат. Сред 
ефективните стратегии са приемането на вътрешни квоти по пол за 
подбор кандидати и вътрешни лидерски позиции. В над 50 страни по 
целия свят, основните политически партии са въвели вътрешни 
минимални прагове за  баланс между половете - Австрия, Южна 
Африка, Германия, Швеция, Мозамбик и Холандия са сред тази група. 
Всички те са в топ 30-те страни в света за балансирано политическото 
представителство на мъжете и жените. 

 Капацитет за развитие – правителствата, медиите и 
неправителствените организации могат да допринесат за по-широк 
спектър от инициативи за укрепване на уменията и ресурсите на 
жените за изборни длъжности и за повишаване на знанията и 
уменията на жените, след като те влязат в законодателната власт. 
Примери за различни деи ности включват менторски програми, 
обучение на умения и финансиране за жени-кандидатки и др. 

 Парламентарна реформа - законодателните органи са организирани 
около стандартизирани процедурни правила, които могат да деи стват 
така, че да се изключат жените. Отпуск по маи чинство, реформиране 
на часовата рамка на заседанията, условията на труд, набиране и 
предоставяне на детски заведения и други са сред различните 
инициативи в тази сфера. 
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    На 7 март ЕЖЛ представи своя манифест във връзка с предстоящите 
европеи ски избори. В документа със слоган "Работи днес за бъдещето си, 
бъди ангажиран с равенството между половете!" се казва: 

 

    Жените и момичетата са половината от населението на Европа и имат 
право на същите права като мъжете и момчетата. Постигането на 
реално равенство между жените и мъжете, насърчаване на правата на 
жените и овластяване на жените трябва да бъде приоритет на 
Европейския съюз (ЕС) и неговите държави-членки. Равенството между 
половете е важна част от демокрацията, социалната справедливост, 
човешките права и достойнство. Европейският парламент (ЕП) има 
силата и отговорността да създаде значима промяна в осигуряването на 
равенство за всички, сега и за в бъдеще. 

     Манифестът включва основните искания на Европейското женско лоби, 
като поставя в исканията си три основни и пет специфични изисквания 
към бъдещата политика на ЕС. 

 

 Цялостна рамка за постигането на равенство между половете; 

 Устои чиво финансиране на политика и програми за равенство между 
половете; 

 Изграждане на ефективни политики на ЕС за равенство между половете 
на международно ниво; 

 Икономическа независимост на жените; 

 Паритетна демокрация или въвеждане на квотен принцип; 

 Грижа за обществото и грижовно общество; 

 Европа свободна от насилие срещу жените 

 

 

 

 
http://www.quotaproject.org/index.cfm  
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Съвсем скоро ние, европейците, ще изберем нов 
Европейски парламент. Ще има ли баланс между 

половете сред евродепутатите? Ще бъде ли 
председателят на Европейския парламент жена след 
като вече 13 години сме имали мъж за президент? Ще 

имаме ли една нова Европейска комисия, която се 
състои от 50% жени и 50% мъже? Отговорите на тези 
въпроси ще получим съвсем скоро. Но какъвто и да е 

резултатът от тези избори е ясно, че модерната и 
истинската демокрация изисква равнопоставеност на 

половете, равно представителство на жените и мъжете 
във вземането на решения, които засягат техния живот. 

 

 

Текстът на манифеста е достъпен на:  

file:///C:/Users/Iliana/Downloads/ewl_manifesto_ep_elections_2014-2.pdf 
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     Необходими са по-тежки наказания при случаите на домашно насилие и те 

трябва да бъдат предвидени в новия Наказателен кодекс, е искането на Алианса за 

защита срещу домашното насилие, в която членуват 10 неправителствени 

организации  

     Проектът за нов НК не отговаря на международните стандарти, заложени от 

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и боба с насилието срещу жени и 

домашното насилие, известна неофициално като Истанбулската конвенция. Всички 

случаи на домашно насилие, довели до телесна повреда, трябва да се преследват от 

прокуратурата като престъпления от общ характер. В така предложения проект на 

кодекса такива случаи в семейството или във връзката се третират от частен 

характер. Каква е разликата? Тя е в това, че пострадалото лице трябва само да 

предприеме действия. В момента домашното насилие се преследва по общите 

формулировки за 

нанасянето на лека, средна или тежка телесна повреда. Алиансът настоява за 

обособяването му в отделен състав с по-тежки наказания. От Алианса настояват още 

за инкриминиране на изнасилването в брака, както и за завишаване на наказанията 

за блудство и сексуално насилие над деца.  

АЛИАНСЪТ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ НАСТОЯВА ЗА ПО-ТЕЖКИ 

НАКАЗАНИЯ ПРИ СЛУЧАИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
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   Настоява се и България незабавно да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над жени. 

Исканията на Алианса бяха представени на пресконференция на 11 февруари 2014 г. 
Конкретни предложения за включване на нови текстове към проекта на НК бяха 
изпратени до Министерство на правосъдието и до Народното събрание. 

 

  Всяка година помощ от Алианса търсят около 4 хиляди жертви, а  
75% от пострадалите са жени. В петте кризисни центъра в страната ежегодно се 
настаняват между 700 и 750 души. През последните две години тенденцията е формите 
на физическо насилие да стават все по-жестоки. Увеличават се случаите на 
тормоз над възрастни хора над 60 години и над хора с увреждания. Броят на случаите на 
сексуалното насилие над деца също расте. 

 

 

 

Докладът е достъпен на:  

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2013  

 
 

Докладът%20е%20достъпен%20на:%20http:/www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2013


 15 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА НА ЕС ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА (FRA) 

                           

 

   Насилието над жените се случва всеки ден и навсякъде, сочи най-мащабното по 

рода си изследване в света, посветено на насилието над жените. Изследването е 

реализирано от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). 

  Изследването, представено на 5 март 2014 г., разкрива степента на злоупотреба, 

понесена от жените в семейната и обществената среда, на работното място, 

включително и в интернет пространството. Изследването сочи широкото 

разпространение на насилието над пълнолетни жени, но също така и представя 

резултатите по отношение на физическо и сексуално насилие, засегнало жените в 

детството им. 

  На първо място, резултатите сочат, че насилието над жените е масово, но и в 

същото време неотчитано и неглижирано нарушение на човешките права в 

страните членки на ЕС.  

Няма държава, в която физическото, сексуалното и психологическото 

насилие над жените да не е ежедневие, то се случва навсякъде и в реалния 

живот, и във виртуалното пространство 
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Изследването има за цел да даде аргументи и да ускори процеса на 
предприемане на адекватни мерки за защита от насилие, основано на пола на 
европейско и на национално ниво, особено в страните, където насилието над жените 
не е обект на дискусии и на ефективни политически и законодателни мерки. 

Резултатите от изследването са въз основа на 42 000 интервюта, проведени през 
2012 г. с жени на възраст между 18 и 74 години от всички 28 страни членки на 

Европейския съюз. Интервютата са взети на база социо-демографски характеристики 
за всяка страна или средно по 1500 жени от всяка държава членка са участвали в 
изследването. По време на интервютата жените са давали информация за преживяно 
от тях насилие (сексуално, физическо, психологическо), мястото и честота на 
насилието, както и за това дали са докладвали за случая пред правоохранителните 
органи и дали са получавали специализирани услуги от неправителствени или други 
организации. По време на интервютата са били задавани въпроси и за случаи на 
преследване, сексуален тормоз, както и за случаите на насилие, свързани с новите 
технологии. В допълнение, проучването е имало за цел и да потърси информация от 
респондентите за случаи на насилие в детството. 

 

 

Основните изводи за ЕС сочат: 

 

 33% от жените европейки са преживели физическо и/или сексуално насилие 

след 15-годишна възраст. Този процент съответства на 62 милиона европейки; 

 22% са преживели физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора 

си; 

 5% от всички жени са били изнасилени. Една от всяка десета жена, която е 
преживяла изнасилване от непознат или от някого, с когото не е била в 
партньорски отношения, всъщност е била изнасилена от повече от един 

извършител; 

 42% от жените са били жертва на насилие от партньорите си по време на 
бременност; 31% от жените, които признават за сексуално насилие от 

партньора си са били насилвани повече от 6 пъти; 

 след преживяно сексуално насилие 21% от жените страдат от панически атаки, 

35% са били депресирани, а 43% са имали трудности при следващи връзки; 

 43% са преживели някаква форма на психическо насилие от настоящ или бивш 
партньор (като публично унижение; забрана да излиза от дома, заключване в 

дома; принуда да гледа порнография, както и заплахи за насилие); 

 



 17 

 33% са преживели физическо или сексуално насилие в детството, като 
извършителят е бил възрастен и в повечето случаи познат на семейството 

(12% са преживели насилие от непознат възрастен); 

 18% от жените са били жертви на преследване над 15 годишна възраст, а 5% от 
интервюираните са преживели този вид насилие в рамките на една година 
преди интервюто. Това съответства на 9 милиона жени, като 21% от жените са 

били жертва на преследване, продължило повече от 2 години; 

 11% от жените са били подложени на сексуално насилие чрез имейли или 
текстови (SMS) съобщения. 20% от младите жени (18-29г.) са били жертви на 

интернет насилие (cyber harassment); 

 55% от жените са преживели сексуален тормоз на работното си място, а в 32% 

от всички случаи извършителят е бил началник, колега или клиент; 

 67% от жените не са съобщили за преживяното насилие пред полиция, 

организация или пред близките си. 

 

Огромните мащаби на насилието, основано на пола са доказателство, че 
физическото, сексуалното и психологическото насилие над жените е най-често 
срещаното нарушаване на човешките права. 

Резултатите в различните страни на ЕС варират, както при други подобни 

изследвания, в зависимост от националните особености, народопсихология, степента 
на готовност жените да говорят по тези проблеми открито и в интервю, от това доколко 
е културно допустимо и възприето да се говори по тези въпроси; в зависимост от 
собствения им опит и преживявания и дали са запознати със съдбите на други 
пострадали жени и момичета. Резултатите зависят и от степента на осъзнатост и 
чувствителност в обществото.  

По-голямата степен на равнопоставеност в дадена страна и наличието на 
политики и законодателство също водят до по-голяма осъзнатост и чувствителност по 
проблемите на насилието срещу жените, до по-голямо усещане за несправедливост и 
нарушаване на правата. 

Също така наличието на по-добра превенция и повече възможности за защита на 
пострадалите жени води до по-голяма чувствителност, до по-лесно преодоляване на 
страха да се говори за преживяното насилие. 

 

На този фон, някои основни данни за България: 

23% от интервюираните българки, или почти всяка 4-та жена у нас, е била 
жертва на физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора си. 14% 
пък са жените у нас, които са преживели такъв тип насилие, но извършителят не 

е бил техен партньор. 
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Тук България се нарежда в средните стойности за Европа, като изследването 
отчита най-висок процент на жени, преживели насилие в рамките на брака и/или 
партньорската връзка сред финландките – 30%. Австрия пък е сред държавите с най-
нисък процент – 13%. 

 

Резултатите, отчетени по отношение на сексуалния тормоз над жените у нас са на 
доста ниски нива, в сравнение със средните стойности за ЕС. Между 9 и 11% са 
жените у нас, преживели сексуален тормоз. В сравнение, например с Дания, 
изследването отчита между 26 и 37% жени, преживели сексуален тормоз. Тук трябва 
да се направят няколко важни уточнения. На първо място е необходимо да се отчетат 
посочените от Агенцията за основните права към ЕС действия, възприемани като 
сексуален тормоз. Като такива във предварително подготвените въпросници са 
изброени нежеланото докосване, целуване, милване; сексуалните намеци или шеги, 
които са обидни; неподходящите предложения за среща; натрапчивите въпроси 
относно личния живот, които са обидни; коментарите по отношение на външния вид 
със сексуален и/или обиден нюанс; изпращането на порнографски снимки или 
изпращане на сексуални имейли/SMS-и, които са обидни и т.н. Очевидно, тези 
действия се възприемат у нас по-скоро като невинни, отколкото като форма на 
сексуален тормоз. Както посочват и от Агенцията за основните права към ЕС 
сексуалният тормоз е въпрос на субективно усещане, което обаче се формира като 
отговор на доминиращите социални и културни ценности, норми и нагласи в 
обществото по отношение на жената. Сравнително ниският процент за България, в 
сравнение с останалите страни, би могъл да се обясни именно с тенденциите за 
поставяне на жената в позиция на подкрепяща, но не и водеща роля както в 
обществения, така и в личния, семейния живот. Тази роля на жената в българското 
общество (домакиня, любовница, сексапилна и поради това успяваща, и т.н.) се 

подхранва активно в публичното пространство от няколко десетилетия насам. 

29% от жените в България, или почти 1 милион от общ брой женско население от 
3 777 999 жени у нас, по данни от преброяването от 2011 г., в детството си са 
преживели поне една от трите форми на насилие - физическо, сексуално или 
психологическо. В рамките на ЕС средният процент е 33. 

Като цяло индивидуалното усещане за това колко често се среща насилието 
срещу жени е както много често - 22% от анкетираните българки, така и доста често – 
38% от анкетираните и това е преобладаващата част от жените. 

На този фон, много малко жени в България знаят къде да се обърнат за помощ, 
не са запознати със законодателство и мерки за защита и не знаят за кампании и 
мерки за превенция. 

Резултатите за България са следствие и от липсата на последователни политики 
и ангажираност на държавата за регулярното и адекватно финансиране на дейностите 
по превенция и защита на жените от насилие.  
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Не се подкрепят последователно съществуващите услуги на неправителствени 
организации, които изнасят тежестта по предоставянето на услуги и всички други 
дейности по превенция и защита в някои населени места, без да имат постоянната 
подкрепа на държавата и общините. Ето защо услугите липсват в много населени 
места, а където ги има са с недостатъчно финансиране. Достатъчно е да се вземе за 
пример град София, въпреки обявения уникално висок бюджет за 2014 година! 

 

При липсата на достатъчно на брой специализирани услуги и на възможности за 
получаване на по-дългосрочна подкрепа, безнаказаността продължава да съществува, 
а жените се затварят още повече след преживяното насилие, страхувайки се да 
споделят и да говорят открито. 

 

Анализът на резултатите от проведеното изследване на Агенцията на ЕС за 
основните права сочи, че положението в България е поне двойно по-тревожно в 
сравнение със средното ниво в ЕС. Един толкова значим проблем е последователно 
омаловажаван и неглижиран от централната и местната власт в България.  

 

Изследването на FRA доказва още веднъж, че проблемът с насилието над 
жените е повече от сериозен и е необходимо да се признае от страна на политиците и 
всички държавни институции, че правата на жените не са защитени. Изследването 
изисква отговори и ефективни мерки за защита във всяка една държава. Необходими 
са спешни мерки за справяне с насилието срещу жените и тези мерки трябва да се 
вземат на най-високо ниво, защото насилието над жените оказва въздействие върху 
цялото общество всеки ден. 

 

Държавите-членки на ЕС трябва да ратифицират Конвенцията на Съвета на 
Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие 
(Истанбулската конвенция). България е една от малкото държави, които дори не е 
подписала Конвенцията, а липсата на публични дискусии по темата обвива проблема в 
мълчание и съответно превръща насилието в норма на поведение. 

 

Изнасилването не е частен проблем, включително и изнасилването в брака. 
Много често случаите на изнасилване в рамките на една връзка са съпроводени с 
многократно повтарящи се актове на домашно насилие и имат фатален край. 
Държавите членки, включително и България, са длъжни да предприемат необходимите 
законодателни мерки за криминализиране на всички видове сексуално насилие над 
жени, извършени без тяхно съгласие. 

 

Необходими са допълнителни ресурси, насочени към осигуряване на обучени 
специалисти от всички сфери (полиция, здравеопазване, образование, 
неправителствени организации), както и да бъдат осигурени достатъчен брой 
подходящи и леснодостъпни услуги и подслони за преживелите насилие жени. 
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Налице е ясна необходимост от подобряване и хармонизиране на събирането на 

данни за насилие над жените във всяка една държава членка на ЕС. 

 

Гражданските организациите от Алиансa за защита срещу домашното 
насилие и Българско женско лоби апелират за незабавно предприемане на 
действия за подписване и ратифициране от България на Истанбулската 

конвенция, както и на всички други действия, произтичащи като  задължения на 
държавите-членки на ЕС в резултат от най-мащабното изследване за насилието 

срещу жените в Европа! 

 

 

 

Изследването е достъпно на:  

http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/unreported-violence-against-women-masks-
true-extent-problem 
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НОВИНИ ОТ СВЕТА  

58ма сесия на Комисията по статута на жените към ООН 

 

 

Комисията за положението на жените към ООН, създадена с Резолюция 

11 (II) от 21 юни 1946 г. на Икономическия и социален съвет към ООН 

(United Nations Economic and Social Council – ECOSOC) е световен орган 

за приемане на политически решения, посветени на равенството на 

половете и напредъка на жените. Всяка година през март месец 

представители на страните-членки се събират в Главната квартира на 

ООН в Ню Йорк, за да направят оценка на прогреса по отношение на 

равенството между половете, да идентифицират предизвикателствата, 

да формулират конкретни политики за подобряване на положението 

на жените в световен мащаб  
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    Тази година 58-мата сесия на Комисията по статута на жените към ООН се 
състоя в периода 10 – 21 март. Приоритетна тема бе темата за 
предизвикателства и постижения в изпълнението на Целите на хилядолетието 
за развитие за жените и момичетата - достъпът и участието на жените и 
момичетата до образование, обучение, науката и технологиите, насърчаване 
на равния достъп на жените до пълна заетост и достои ни условия на труд. 
Достъпът на жените до ресурси бе определена като нетърпяща отлагане тема. 

 

Както всяка година и 58та сесия на Комисията излезе със заключителен 
документ, кои то е резултат от постигнатите споразумения между всички 
правителствени делегации. В постигнатите заключения Комисията настоява 
за пълна реализация на човешките права на всички жени и момичета, за 
създаване на благоприятна среда за постигане на равенство между половете, 
за повишаване на инвестициите за постигане на равенство между половете, 
укрепване на мерките за равенство и овластяване на жените и момичетата, 
осигуряване на участието на жените на лидерски позиции на всички нива. 

 

Сред мерките, които държавите-членки са длъжни да предприемат са 
разработване, приемане и ускорено и ефективно изпълнение и мониторинг на 
закони и всеобхватни политически мерки за премахване на дискриминацията 
спрямо жените и момичетата; отстраняване на дискриминационни разпоредби 
в националните законодателства, включително и чрез наказателни 
разпоредби; създаване на съответната политика, административни и други 
всеобхватни мерки, включително и временни специални мерки с цел 
осигуряване на равен и ефективен достъп на жените и момичетата до 
правосъдие. Държавите са длъжни да прилагат конкретни и дългосрочни 
мерки, за да се изкоренят стереотипите по отношение на жените и 
момичетата, включително и тези, които ограничават ролята на жените и 
елиминирането на вредни практики, вкл. гениталното осакатяване на жени и 
престъпления на честта, с цел постигане на равенство между половете и 
жените и овластяване на момичета и пълното осъществяване на правата на 
човека на жени и момичета. Подчертава се необходимостта от включването на 
мъжете и момчетата, включително и лидери на общността, като стратегически 
партньори и съюзници в елиминирането на всички форми на дискриминация 
и насилие срещу жени и момичета, както в семеи ството, така и в обществото.  
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    Мъжете трябва да бъдат включени активно в борбата с премахването на 
неравнопоставените властови отношения, социални норми, практики и 
стереотипи, които подклаждат дискриминация срещу жени и момичета. 

 

Документът настоява още за осигуряване на репродуктивните права на 
жените и момичетата, съгласно Пекинската платформа, защита от сексуално 
насилие, достъп до образование, достъп до пазара на труда, осигуряване на 
участието на жените в процесите на вземане на решения на национално, 
регионално и глобално ниво. 

 

 

Постигнатите заключения от 58та сесия са достъпни на: 

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/L.7 
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РАТИФИКАЦИЯТА НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ АНДОРА – 

КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПА 

                        Една стъпка по-близо до влизане в сила на новаторската дори 

за Европа Конвенция за превенция и боба с насилието срещу жени и 

домашното насилие. На 2 април 2014 г. малката държава Андора стана 10-

та страна, която ратифицира Конвенцията. Благодарение на този 10-ти 

подпис договорът ще стане задължителен на 1 август 2014 година. 

Веднага след Андора, на 23 април, Дания стана 11та държава, 

ратифицирала Конвенцията. 

  

    Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието 

срещу жени и домашното насилие, известна неофициално като 

Истанбулската конвенция, е първият европеи ски договор, насочен 

специално към насилието срещу жени и домашното насилие. 
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Тои  установява минимални стандарти за предотвратяване, защита, 
наказателна отговорност и услуги. Страните, които ратифицират 
Конвенцията трябва също да осигурят горещи телефонни линии, подслони, 
медицински услуги, консултации и правна помощ. 
Всяка трета жена в Европеи ския съюз е била подложена на някаква форма на 
физическо и/или сексуално насилие, казва проучване на Агенцията за 
основните права на ЕС. Около 35 на сто от жените по света са преживели 
физическо или сексуално насилие от страна на партньора или сексуално 
насилие от непознат. Световната здравна организация определя този 
проблем като проблем на общественото здраве с епидемични 
характеристики. 
Конвенцията бе приета в Истанбул на 11 маи  2011 г. Повече от половината 
(25 от 47) от страните, които са членове на Съвета на Европа подписаха 
Конвенцията, с което декларираха желанието си да се обвържат с 
ратификация. Към момента единадесет страни са я ратифицирали - Албания , 
Австрия, Босна и Херцеговина, Андора, Дания, Италия , Черна гора, 
Португалия, Сърбия, Испания и Турция. 
Истанбулската конвенция е инструментът, благодарение на кои то ще се спре 
бездеи ствието на полицията, ще се постановяват ефективни заповеди за 
защита и задържане на извършителя, ще се създадат достатъчни на брои  
подслони за преживелите насилие, ще се създадат правни мерки и политики 
за избягване на повторен риск от по-нататъшно насилие. Анализите сочат, че 
в Белгия страхът от депортиране е причината много от жените имигрантки, 
преживели домашно насилие да не потърсят защита. В Турция проблемите в 
законодателството и неефективните деи ствия на полиция, прокурори, съдии 
и други длъжностни лица правят системата за защита на жертвите на 
насилие в наи -добрия случаи  непредсказуема, а много често се стига и до 
смърт на жертвите. 
Конвенцията определя различните форми на насилие срещу жени 
(включително сексуално насилие, физическо и психическо насилие, 
принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени, преследване) и 
призовава за тяхното криминализиране. 
Конвенцията на Съвета на Европа е практическият инструмент, кои то ще 
подобри живота на жените и момичетата в цяла Европа. България е сред 
малкото държави, които не са подписали Конвенцията. В тази група са още 
Румъния, Молдова, Латвия, Естония, Чехия, Русия, Ирландия, Кипър.  
Българските политици са длъжни да предприемат спешни мерки за 
присъединяване към Конвенцията. Те трябва да го направят днес, не утре. 
Всяка трета българка живее със страх от насилие в интимната среда и това не 
е личен проблем. Това е проблем на българското общество. 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ, ГОРЕЩИ 

НОВИНИ  

Координатори по равнопоставеността между жените и мъжете 

в изпълнителната власт 

 

 

     На 30 април 2014 г. Правителството одобри промени в Правилника за 

устрои ството и организацията на работа на Националния съвет по 

равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. 

Промените имат за цел да се повиши ефективността, възможностите и 

прозрачността на Съвета като национален консултативен и 

координационен орган, в това число и сътрудничеството с 

неправителствените организации.  
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С измененията в нормативния акт се въвежда изискването за определяне на 
служители, които да изпълняват функциите на „координатори по 
равнопоставеност на жените и мъжете” в органите на изпълнителната власт, 
като се регламентират техните функции. По този начин се засилва 
провеждането на оперативно ниво на държавната политика по 
равнопоставеност на жените и мъжете.  
 
„Координаторите ще участват в оценката на проектите и програмите на 
съответната структура. Целта е да сме сигурни, че политиките в тази сфера се 
реализират“, отбелязва пред „Монитор“ зам.-министърът на труда и 
социалната политика Лазар Лазаров. 
 
Координаторите ще участват в разработването на политиките на 
институциите, което цели да се гарантират равните права на жените и 
мъжете. Координатори ще има във всяко министерство и в още осем 
държавни агенции. Изискването за координатори в изпълнителната власт с 
реално регламентирани и разписани функции, които да отговарят за 
проблема с равнопоставеността на жените и мъжете, е изключително важно 
и това е една от първите стъпки към укрепване на националният механизъм 
за равнопоставеност на половете. Очакванията на неправителствените 
организации и експертите е в скоро време на бъде предприета и следващата 
важна стъпка, а именно приемане на Закон за равните възможности за 
жените и мъжете. 
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ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 

2013 Г.  

    На 30 април 2014 г. Правителствето прие Доклад за равнопоставеността на жените 

и мъжете за 2013 г. Докладът отчита напредъка в процеса за постигане на 

равнопоставеност на жените и мъжете и изпълнението на националния план за 

деи ствие в тази област, чиито цели са свързани с предотвратяване и премахване на 

дискриминацията, основана на признак пол.  

 

   Специално внимание в Доклада е отделено на мерките за насърчаване на 

равенството на жените и мъжете в процесите на вземането на решения, 

съвместяване на професионалния и семеи ния живот, превенция и защита от всички 

форми на насилие, включително домашното насилие. Акцент се поставя и върху 

подобряването на достъпа до професионално обучение за всички социални групи и 

преодоляване на неравенствата по пол в заетостта и заплащането.  
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В доклада се посочва, че равенството между половете засяга всички области 
на обществения живот и икономическата активност. Направен е изводът, че 
недостатъчното използване на уменията на висококвалифицирани жени 
представлява загуба на потенциал за икономически растеж и се отчитат 
целенасочените усилия на институциите за преодоляване на този проблем.  
 
През 2012 г. ЕК предложи да бъдат въведени квоти за участието на жени в 
управлението на публични компании. Предложеното от Вивиан Рединг 
законодателство предвижда компаниите, чиито акции се търгуват на 
борсите и имат повече от 250 души персонал и годишен оборот в света над 50 
млн. евро до 2020 г. да въведат 40%тна квота за жени в управлението си. 
България и още 8 страни, сред които Великобритания и Холандия, се обявиха 
обаче твърдо против идеята с аргумента, че водещо при назначаване на 
длъжност трябва да бъде квалификацията, а не полът. 
 
В същото време данни на ЕК за 2013 г. показват, че за една и съща длъжност 
жените и мъжете получават различни възнаграждения. Наи -
дискриминирани са естонките, които за труда си получават 27,3 на сто по-
малко от мъжете, а наи -малка е разликата в заплащането в Словения – 2,3%. 
България е в златната среда и българките са получавали с 13% по-ниски 
заплати от мъжете. В дадено за в. „Монитор“ интервю зам.-министър Лазаров 
подчертава, че „по отношение на разликата в заплащането са предприети 
мерки, които да регламентират равното възнаграждение – Кодексът на труда, 
Законът за държавния служител, Комисията за защита от дискриминацията“. 
Според справка, направена от Монитор, именно жалбите за неравностои но 
заплащане са сред преобладаващите в Комисията за защита от 
дискриминация (КЗД), където е имало случаи  на две служителки, които 
трябвало да обучават по-младите си колеги мъже, а впоследствие жените са 
били съкратени и на тяхно място са назначени обучаваните от тях 
работници. 
 
 
 

Докладът е достъпен на:  
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4456  
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БЪЛГАРСКИЯТ КАНДИДАТ ЗА КОМИТЕТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ФОРМИ НА НАСИЛИЕ СПРЯМО ЖЕНИТЕ КЪМ ООН 

    Геновева Тишева е номинацията на РБ за Комитета за премахване на всички форми 

на насилие спрямо жените към ООН. За първи път от десетилетия насам България 

издига свои  кандидат за този Комите на ООН, а кандидатурата на Геновева Тишева е 

повече от подходяща. Магистър по право от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, 

специализирала е международно и сравнително право и европеи ско право от 

Университета „Робер Шуман” в Страсбург, говори няколко чужди езика, сред които 

италиански, англии ски и френски, но наи -важното – посветила е голяма част от 

живота си на правата на жените и равнопоставеността на половете.  

Геновева Тишева е управител на "Български център за джендър изследвания" /

БЦДИ/ от 1998 г.; Директор на Института за обучение по женски човешки права /

WHRTI/ от 2004 г.; Председател на Алианс за защита срещу домашно насилие от 2009 

г.; Експерт по правни въпроси относно равенството на половете и член на 

Европеи ската мрежа на правните експерти в областта на равенството на половете от 

2004 г  
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  Активната международна деи ност на Геновева Тишева включва участия в различин 
работни групи, подготовка на анализи и изследвания по правата на жените, участия в 
световни конференции, сред които Четвъртата световна конференция за жените – 
Пекин, 1995 г., Световната конференция срещу расизма – Дърбан, Южна Африка, 2001 г., 
в сесиите на Комисията за положението на жените (CSW) към ООН.  
 
  Тишева е сред авторите на алтернативните доклади на неправителствените 
организации пред Комитета CEDAW и съавтор на алтернативния доклад на Български 
център за джендър изследвания пред 52-та сесия “Gender Stereotyping- a pervasive and 
overlooked source of discrimination against women in Bulgaria.” 
 
  Кандидатурата на Геновева Тишева бе представена през март 2014 г., а по време на 58та 
сесия на Комитета за положението на жените представители на различни 
правителствени делегации проведоха разговори с българския кандидат по различни 
проблеми, свързани с темата за равнопоставеността на мъжете и жените. Оттук нататък 
предстои гласуване за всеки един член на Комитета. Гласуването е предивдено през юни, 
т.г., а ние, които познаваме Геновева и работим от години с нея и  желаем УСПЕХ! Какъвто 
и да е резултатът от тези избори, за всички нас тя ще остане сред наи -достои ните 
кандидати за тази експертна позиция. 
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Фондация „БЦДИ” приема материали за публикуване в 

електронния бюлетин. Материалите трябва са в обем не по-голям 

от 2 стандартни страници (по 1800 знака). Материалите трябва да 

бъдат изпратени едновременно на следните e-mail адреси:  

office@bgrf.org и i_balabanova@yahoo.com 

 

Публикуването на един материал не означава непременно съгласие 

на Фондация „БЦДИ” с изложените възгледи. 

    “АКТУАЛНО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА”  1/2  БРОИ /2014  
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