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Изминалата 2009г. донесе интересни решения в областта на законодателството 
и политиките за равнопоставеност на жените и мъжете, с потенциал те да бъдат 
развити през 2010 - 2011 година. Периодът условно може да бъде разделен на две – 
промени в края на правителството на Тройната коалиция и промени в началото на 
мандата на новото правителство. Този преход криеше допълнителен риск, но и 
допълнително предизвикателство за развитие на темата за равнопоставеността. 2009 
година е белязана и от факта, че мандатът на Комисията за защита от дискриминация 
(КЗД) отива към своя край. Това, според нас, се отрази отрицателно върху работата й, 
както по отношение на процедурата, така и по същество, особено що се касае до 
практиката по отношение на равнопоставеността на двата пола. 

На първо място заслужава внимание съдбата на поредния проект за Закон за 
равнопоставеност на жените и мъжете. Проектът бе внесен от депутати от 40-то 
НС през ноември 2008 г. и в началото на 2009 г. бе разгледан от водещата комисия – 
Комисията по правата на човека и вероизповеданията и от други комисии в НС. При 
разделени гласове от помощните комисии, водещата комисия все пак одобри 
проекта за закон за внасяне в пленарно заседание на първо четене, но за това не 
достигна парламентарно време. Така първият такъв законопроект от 2000 г. насам, 
стигнал до по-напреднал етап в парламента, така и не беше разгледан. Той 
предвиждаше приемането на временни специални мерки за равнопоставеност на 
двата пола, създаването на специален орган в рамките на правителството за водене 
на постоянна политика по проблемите на равнопоставеността, воденето на 
статистика, разделена по пол и др. законодателни нововъведения, които щяха да 
допринесат за институционализиране на политиката, което е изискване на 
международните универсални документи и на стандартите и документите на ЕС. 
Бихме искали да посочим като прецедент в европейската практика една институция, 
която е призвана да работи за равните възможности, като Комисията за защита от 

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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женски човешки права през 2009 година 

Геновева Тишева, 
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 4 lorem  ipsum :: [Date] 

дискриминация, че се обяви срещу законодателство за равнопоставеност на жените и 
мъжете. 

Като се отчита този сериозен пропуск за България, изпълнението на приетата 
Стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете /2009 – 2015 г./ и на 
съответния Национален план за 2009 година, бяха лишени изначално от 
механизъм за прилагане и мониторинг и бяха само формално отчитани на 
откъслечните заседания на Националния съвет за равнопоставеност. Отрицателно 
върху ефективността на този орган през 2009 г. повлия и политическата промяна и 
необходимостта новият състав да се запознае с постигнатото и предстоящото за 
момента. Важно е да се отбележи, че за пореден път изпълнението на националните 
планове се отчита формално, без съответен бюджет за целта, без анализ и 
мониторинг на извършеното и неизвършеното. Така съществуването на такъв 
съвещателен орган без наличието на постоянен орган по равнопоставеността е 
сериозно поставено под въпрос. 

На този фон и при липса на специално законодателство за насърчаване на 
участието на жените в политиката и вземането на решения следва да се споменат 
резултатите от проведените през 2009 г. избори за евродепутати и за национален 
парламент. Вследствие на Кампанията на Европейското женско лоби за участие 50/50 
на жените и мъжете в Европейския парламент и нейния отзвук и в България, страната 
ни се нареди сред тези с най-окуражителни резултати. И наистина бяха избрани 45% 
жени за евродепутати, в резултат на приложената смесена избирателна система. Това 
достижение не се повтори на изборите за национален парламент, където 
икономическите и партийни интереси, корупцията, както и прилаганата 
пропорционална система се отразиха отново отрицателно на равнопоставеността. 
Жените в 41-то НС са около 22%, с което процентът от 2001 г.  /27%/ си остава 
недостижим рекорд. Жените в сформираното правителство бяха само 17%. Известна 
компенсация за това е избора на жена за председател на НС, както по-късно през 
есента, и избирането за първи път на жена кмет на София. Тези събития все още не 
могат да се осъзнаят и не са получили правилна обществена оценка във връзка с 
принципа на равнопоставеността. 

Все още не са получили достатъчно приложение и видимост и действащите от 
началото на 2009 година промени в Кодекса на труда (КТ), Закона за защита от 
дискриминация(ЗЗД), съответно в Кодекса за социално осигуряване (КСО), за 
въвеждане на мерки за по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот 
както за жените, така и за мъжете. 15-дневният отпуск по бащинство, както и 
възможността част от отпуска за отглеждане на дете до първата му година да може да 
се ползва и от бащата. Тази възможност ще компенсира и иначе твърде дългия отпуск 
по майчинство от 410 дни, който можеше да се ползва само от майката /сега в това 
право може да встъпи бащата след 6-ия месец от раждането на детето/. Гаранции за 
запазването на работното място след отпуска и за възползването от положителните 
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промени настъпили след завръщането се предвиждат както за майката, така и за 
бащата в ЗЗД. След промяната на закона ще трябва да се изчака известен период за 
промяна на съзнанието и практиката. Икономическата криза, разразила се със 
закъснение у нас, безработицата и натиска върху работещите, а и върху 
работодателите, може да стане допълнителна причина да се забави приложението на 
иначе положителните законодателни промени. 

В този контекст следва да се отбележат други важни промени в Кодекса на 
труда по пътя на хармонизацията с Европейското право и практика. Под натиска и 
на основание изследвания на заинтересовани неправителствени организации (като 
Сдружение „Зачатие”), работещи в областта на асистираната репродукция, в края на 
2009 г. се приемат промени в КТ, ЗЗД, в Закона за държавния служител и в КСО, които 
гарантират защитата от дискриминация на пазара на труда на работнички или 
служителки в напреднал етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция 
/ин-витро/. Техните права се приравняват с правата на бременните работнички и 
служителки и жените кърмачки. Макар и да има все още какво да се желае за 
защитата на тези жени, самото им приравняване по права с тези категории жени е 
все пак постижение. Интересно е да се отбележи, че независимо от ясното 
разграничаване на новото правителство от действията на предходното, има воля 
приемственост по отношение на политиката срещу дискриминация в тази важна 
област. 

Доказателство за това е продължаването на законодателния процес свързан с 
промените в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) и от новото 
правителство. Промените в ЗЗДН бяха подготвени в рамките на Министерство на 
правосъдието и с участие на НПО от мес. март 2008 г. и една година след това – от 
април 2009 година, бяха предложени за утвърждаване от МС. За съжаление не стигна 
парламентарно време промените да бъдат внесени в 40-то НС, но новото правителство 
в лицето на министерството и след това на МС продължи процеса и промените бяха 
приети по 41-то НС на 9 декември 2009 г., публ. в бр. 102 на ДВ от 22 декември 2009г. За 
ускоряването на процеса допринесе и информационната кампания, проведена от 
регистрирания през август 2009 г. Алианс за защита срещу домашното насилие, 
обединяващ основните организации работещи по проблема в страната. Същността на 
промените, които ще направят защитата срещу домашно насилие по-ефективна, 
включват: разширява се кръгът на лицата, защитени от домашно насилие, 
определението за ДН включва изрично емоционалното и икономическо насилие, 
насилие, извършено в присъствието на дете се счита изрично за емоционално и 
психологическо насилие срещу детето, при случаи на нужда от незабавна защита – 
молбата или искането се подават направо от пострадалото лице или неговите 
роднини, максималният срок на защита със заповед на съда се увеличава – заповедта 
може да важи от 3 до 18 месеца, облекчават се условията за иницииране на 
производството от страна на представителите на АСП. Като много важни за 



 

 

ефективността на защитата са и новите разпоредби за подкрепа и финансиране от 
страна на държавата на мерките по изпълнение на ЗЗДН – предвижда се ежегодно 
приемане на правителствена програма за превенция и защита от домашното 
насилие, както и, считано от началото на 2010 г., ежегодно заделяне на средства от 
държавния бюджет по бюджета на Министерство на правосъдието за проекти на НПО, 
работещи в областта на ДН за дейности и програми по изпълнение на ЗЗДН (за 
превенция и защита на пострадалите лица). 

От значение за по-ефективната защита срещу домашно насилие е и промяната от 
април 2009 г. /ДВ бр. 27/2009г./ в чл. 296 НК, с която изрично се криминализира 
неизпълнението на съдебните заповеди за защита от ДН. 

И през 2009г. градовете, където има действащи НПО, ЗЗДН се прилага от съда и 
от полицията, като има ясна практика за издаване навреме на заповедите за 
незабавна защита и бързото им привеждане в действие от полицията. По данни на 
Главна дирекция „ Криминална полиция” от края на 2009 година, за периода януари – 
ноември 2009 г. общият брой на издадените заповеди за защита в страната е над 1000, 
като най-голям брой процентно са издадени в Пловдив, София-град, Хасково, Бургас, 
Варна, Перник. От съществено значение е фактът, че относно пострадалите лица от ДН 
полицията е отчела за 2009 г. 88% жени, 10% деца и 2% мъже. 

През юни 2009 година бе приет новият Семеен кодекс (СК), който е в сила от 1 
октомври 2009 г. Отдавна имаше необходимост от нова регулация на семейните 
отношения, предвид еволюирането на понятието и практиката за семейство и семейни 
отношения. Две основни нововъведения в проекта за нов СК имаха потенциала да 
повлияят положително на равнопоставеността на жените и мъжете – законовото 
признаване на съжителствата и либерализирането на имуществените отношения 
между съпрузите. Докато второто решение до някаква степен залегна в окончателния 
вариант на СК (вече, наред с имуществената общност може да се договаря разделност 
на имуществото и режим, уговорен с брачен договор), то за узаконяването на 
съжителствата и някои последици от тях се разгоря обществен дебат и до 
законодателни промени не се стигна. В него надделяха консервативните тенденции и 
40-то НС завеща на обществото едно все още тясно разбиране за семейство, 
неотговарящо на социалните реалности. 

В областта на трафика на хора, основно постижение през 2009 г. е напредъкът 
в изграждането на Националния механизъм за насочване на пострадалите от 
трафик лица, разработван от ФА „Анимус” и Националната комисия за борба с 
трафика на хора. Механизмът предвижда различните стъпки и институции за защита 
на пострадалите – идентификация, социални, правни, психологически консултации, 
защита по време на наказателни процедури, компенсация и др. Участници в 
Оперативната група по изграждане на механизма, освен „Анимус” и Националната 
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комисия, са МВР, ДАЗД, АСП, както и други институции и НПО, като Ф „БЦДИ”. В 
разширената група по изграждане на механизма /НМН/, участват и Министерство на 
здравеопазването, Министерство на образованието, науката и младежта, МТСП, Главна 
прокуратура. През 2009 г. бяха разработени стандартните процедури и мерки за защита 
на пострадалите, като идентификация на пострадалите, както и концепция за 
заинтересованите институции, предоставящи услугите за защита на пострадалите. 
Очаква се разработването и приемането на стандарти за предоставяните услуги. След 
подготовката на концепцията за НМН, която се очаква да бъде готова в началото на 
2010 г., НМН ще бъде приет от правителството, като основните страхове са той да не 
остане на хартия и предвижданите стъпки и услуги да останат без бюджетно покритие. 

Напредък е и поставянето на начало на централизирано събиране на данни и 
статистика за трафика на хора в рамките на НКБТХ. Началните данни от страницата 
на Комисията от октомври 2009 г. за жертвите и наказателните производства от януари 
до края на август 2009 г. потвърждават, че преобладава делът на трафика с цел 
сексуална експлоатация, както и на дела на жените в различните форми на трафик на 
хора в България. Макар и да не са правени промени в Закона за борба с трафика на 
хора, положителни промени бяха извършени в Наказателния кодекс /ДВ бр. 27/ 
2009/- въведен е чл. 154а НК, който криминализира използването на проституцията 
на непълнолетни лица/: „Който, като даде или обещае облага, извърши блудствени 
действия или съвкупление с непълнолетно лице, което се занимава с проституция, се 
наказва с лишаване от свобода до три години./”; по-нататък, чл. 159в НК 
криминализира използването на лице пострадало от трафик за развратни действия 
(”Който използва лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия, за 
принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъде държано в 
принудително подчинение независимо от съгласието му, се наказва с лишаване от 
свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.”). 
Очаква се тези нови текстове да повлияят положително за превенцията и защитата на 
жените и момичетата от сексуална експлоатация. 
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адв. Милена Кадиева, 

Координатор на Фондация „Български център за джендър изследвания”, 
клон Пловдив 

Кратък преглед на на практиката 

на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) 
в сферата на равнопоставеността на половете за 2009 

година 

Според данните на КЗД, през 2009г. са подадени 6 жалби засягащи 
дискриминация по признак „пол”. 

В сравнение с 10-те броя жалби по този признак за 2007 и 2009 г., сами по себе 
си са индикатор за липсата на информация у засегнатите относно правомощията на 
Комисията, а също и за неувереността им за възможна защита по този признак. 
Намаляващият брой на оплаквания потвърждава извода, че в българското общество 
балансираното третиране на жените и мъжете при реализиране на правата им 
продължава да бъде статистически трудно забележим проблем, за който на практика 
много се говори и дебатира в публичното пространство, но за който гражданите 
нямат доверие на институциите, включително и на КЗД, да потърсят защита. 

Преписка № 26/2008г. е образувана по жалба с вх. № 44-00-286/28.01.2008г. по 
описа на 5-членен разширен заседателен състав по признаците „етническа 
принадлежност, пол и лично положение”. С Решение 14/27.01.2009г., същата е 
прекратена на основание чл. 50 от ЗЗД поради оттегляне на жалбата. 

На Комисията отнема десет месеца, за да се снабди с материали, необходими за 
произнасянето й и да насрочи и проведе първото си открито заседание (в нарушение 
на чл. 59, ал. 1 във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗЗД), в което жалбоподателката да може да 
защити правата си, още повече като се има предвид, че оплакването касае МВР и засяга 
три признака – „раса, пол, лично положение” – което, като резултат от бездействието на 
КЗД и целенасоченото забавяне на производството, води до оттегляне на жалбата на 
пострадалата. 

Тоест, КЗД не само не защитава от дискриминация на основание пол, но и с 
практиката си дава ясен знак, че в подобни казуси – особено ако засягат интересите на 
ответници – държавни институции – Комисията ще „защити” интересите на държавата, 
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като бави производствата дотогава, докато за жалбоподателите не остане нищо друго 
освен да оттеглят оплакванията си пред „независимия” орган призван да защитава 
техните права в сферата на равнопоставеността (нарушение на чл. 40, ал. 1 от Закона). 

Този извод се потвърждава от работата на Комисията (или по-скоро от нейното 
бездействие) по Преписка №217/2008г., по която КЗД все още няма решение, но 
която следва да разгледаме в контекста на наблюдението за липсата на ефективност на 
защитата, предоставяна по ЗЗД в делата, засягащи полово базирана дискриминация, 
поради бавността на процеса на разглеждането и решаването им. 

Преписка №217/2008г. по описа на ІІ състав на КЗД е образувана по жалба №44-
01-137/16.09.2008г. с Разпореждане №544/07.10.2008г. Оплакването касае 
разпространението на реклами за алкохол, които представляват нарушение на 
националното и на европейското право за равно третиране на мъжете и жените. 
Производството е прекратено и преписката изпратена по компетентност на 
Комисията за защита на потребителя. Решението е постановено извън законово 
определения срок. Върховен административен съд (ВАС) връща преписката за 
произнасяне по същество. След връщането ú изминават 5 месеца преди да се насрочи 
първо заседание по делото – в нарушение на чл. 60, ал. 1 от ЗЗД. В разрез с изискванията 
на чл. 63, ал. 3 от Закона, изискващ произнасяне на КЗД в 14-дневен срок от провеждане 
на последното съдебно заседание от 15.10.2009 год., и до днес (април 2010 г. ) 
жалбоподателките нямат решение по казуса си. 

В случаи като посочените, които касаят оплаквания за осъществена множествена 
дискриминация, включително по признак „пол” и оплакванията са отправени от страна 
на жени, КЗД не изпълнява законовите си задължения да осигури ефективно 
производство за защита правата на жалбоподателите – така, както изисква чл. 2, т. 3 от 
ЗЗД, което да приключи в законов срок, каквито са изискванията на чл. 60, ал. 1 във вр. с 
чл. 59, ал. 1 от Закона и чл. 6, т. 1 от Европейската Конвенция за защита правата на 
човека и основните свободи (ЕКПЧ). 

Неразбирането на неравнопоставеността между половете и поддържането 
на джендър стереотипите, наслагвани в обществото ни с векове, както и 
изкривеното третиране на равнопоставеността на половете от страна на Комисията 
се потвърждава и в друго от решенията ú, произнесени през 2009 год., а именно: 

Преписка №191/2009г. по описа на 4-ти специализиран постоянен състав, е 
образувана по жалба № 44-00-2299/01.08.2008г. с Разпореждане № 477/14.08.2008г. по 
признак „лично положение”. Оплакването на жалбоподателката – в качеството ú на 
майка на 5-месечно бебе – е за липса на изградена рампа на стълбище до каса за 
заплащане на сметки, с което е затруднен достъпът на хора с увреждания и майки с 
детски колички, като не визира тя самата да е лице с увреждане. С решение № 
3/13.01.2009г. КЗД установява нарушение на чл. 4, ал. 1 във вр. с чл. 5, пр. последно от 
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ЗЗД по отношение на лицата с „увреждания”, както и нарушение по чл. 4, ал. 1 във вр. с 
чл. 4, ал. 2 от Закона по отношение на лица, управляващи детски колички, по признак 
„лично положение”. 

При произнасянето си, прави впечатление как КЗД приема, че освен, че е налице 
оплакване за дискриминация по признак „лично положение”, то е налице и „сигнал” за 
извършвана дискриминация по признак „увреждане” спрямо лицата с увреждания, 
посещаващи въпросната каса, но дори не обсъжда – въпреки, че жалбоподателката 
ясно е посочила, че сезира Комисията в качеството си на майка на 5-месечно бебе и 
се оплаква в това си качество – наличието на, ако не конкретно оплакване, то 
„сигнал” за извършвана дискриминация по признак „пол” както спрямо 
жалбоподателката, така и спрямо всички майки, посещаващи същата каса. 

В заключение, със съжаление следва да отбележим, че противно на законово 
заложените си задължения за преодоляване на неравнопоставеността и за защита в 
случаите на дискриминация (чл. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2 и 3, както и чл. 40, ал. 1 от ЗЗДискр.) 
практиката на КЗД сочи, че жените в България не могат да очакват промяна в 
нагласите на обществото по отношение на тяхното място в него, нито защита на 
правата и интересите си, когато те засягат установеното в държавата статукво. 
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Предложения за промени в Проектозакона 
за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия 

Във възка с промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия „Алианс за защита срещу домашното насилие” и 
Фондация „Български център за джендър изследвания” подготвиха 
предложения, които бяха представени на народните представители от 41то НС на 
РБ. 

Предложените от Алианса и БЦДИ текстове имат за цел постигане на 
ефективна защита от домашно насилие. Те са изработени въз основа на данни на 
различни международни организации (Амнести Интернешънал, Оксфам, 
Международната мрежа за действие срещу леките оръжия), съгласно които 
употребата на огнестрелни оръжия при насилието срещу жените е глобален 
проблем. Доказан е и фактът, че употребата на оръжие е разделена по пол – докато 
86% от притежателите на огнестрелно оръжие са мъже, то повече от 30% от жертвите 
са жени. Данни от проучване, направено в САЩ през 2003г., сочат, че при наличие на 
оръжие в дома рискът жената да стане жертва на убийство е три пъти по-голям. Нещо 
повече, докато голямо значение се отдава на проблема с незаконните оръжия, то 
трябва да се отбележи фактът, че повечето жени са застреляни със законно 
притежавано оръжие. 

Законодателството в някои страни (Австралия, Канада, Южна Африка) съдържа 
разпоредби за отнемане правото на извършител на домашно насилие да притежава 
оръжие. В резултат на това броят на жените, убивани с огнестрелно оръжие от 
интимните им партньори е намалял. В тази посока е и приетото ново законодателство в 
Колумбия, където лицата, извършили домашно насилие са лишени от правото да 
притежават, носят и използват огнестрелно оръжие, дори ако то е задължително за 
тяхната професия. Други държави също признават, че има проблем, с който трябва да 
се справят и започват да търсят подходящите мерки за преодоляването му.  

В доклада си от 2006г., проф. Барбара Фрей, докладчик на ООН по превенцията на 
престъпления срещу човешките права, извършени с огнестрелни оръжия, изследва 
употребата на оръжия от цивилни и дава следното заключение: 

“Държавата има особено сериозни задължения, когато става въпрос за 
защита на правата на уязвимите групи, включително жертви на домашно 
насилие, които са най-изложени в дома си на риск от злоупотреба с оръжие. 
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Употребата на оръжие в дома може лесно да превърне домашното насилие в 
убийство.” 

Контролът върху оръжията не е универсално лекарство, но е предназначен да 
намали риска от лесен достъп до огнестрелни оръжия за тези, които представляват 
заплаха за себе си и за околните. България заслужава да приеме един закон, 
съобразен с международните тенденции и да покаже решимост при прилагане на 
ефективни мерки на защита от домашно насилие. 

След повече от 20 години 

В бр. 17 от 2 март 2010 г. на Държавен вестник 
(http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces) след повече от две десетилетия 
са обнародвани: 

 

 Конвенция за премахване на всички форми на  дискриминация по 
отношение на жените на ООН (CEDAW), приета от Общото събрание на ООН на 
ООН на 18 декември 1979г. (ратифицирана с Указ № 1944 от 18 септември 1981г. – 
публ. ДВ, бр. 76 от 1981г.) и в сила за България от 10 март 1982г. 

 

  Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми 
форми на дискриминация по отношение на жените, приет от Общото събрание 

събрание на ООН на 6 октомври 1999г. (ратифициран със Закон, приет от 40то НС 
на 19 юли 2006г. – публ. ДВ, бр. 62 от 2006г.,) в сила за България от 20 декември 
2006г. 

 

Конвенцията за политическите права на жените (ратифицирана с Указ № 54 от 
54 от 26 февруари 1954г. – необнародван) в сила за България от 7 юли 1954г. 
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Новини от Европейския Съюз 

Среща на Мрежата на ромските жени 

(Romani Women networks) 

на 6-7 април 2010г. в Кордоба, Испания 

Илиана Балабанова-Стойчева, 

член на УС на Европейско женско лоби  

 

Темата за положението на ромите през последните години все по-настоятелно 
заема позиции в дневния ред на политиките на Европа. В допълнение към Резолюциите 
на Европейския парламент бяха приети и различни документи както от Съвета, така и 
от Европейската комисия.  

Създадената към ЕС Агенция за фундаменталните права (FRA – European Agency 
for fundamental rights) обръща специално внимание на положението на ромите, а от 
2008 г. си поставя за цел да обвърже политиките на ЕС по отношение на ромите с 
политиките за равнопоставеност на жените и мъжете. Агенцията бе организатор на 
срещата в Кордоба, чиито основни цели бяха: 

- да предоставят място за дискусия между представителки на ромските 
организации и на организациите на жените без постоянна уседналост (Romani & 
Traveller women) да дискутират джендър измерението на неравнопоставеността 
на ромите, от гледна точка на техния опит; 

- да формулират основни искания и да поставят основни цели, които да бъдат 
представени пред Европейските институции за да станат част от политиката на 
ЕС. 

 

Поводът за тази среща беше предстоящата 2-ра Среща на върха за положението на 
ромите в ЕС. 
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Исканията на ромските жени бяха насочени към следните основни цели: 

- пълен анализ на положението на ромската жена в страните от ЕС, включитено и 
медиен мониторинг за образа на ромската жена в медиите; 

- предприемане на спешни мерки за постигане на достъп до образование, 
здравеопазване и достъп до пазара на труда на ромската жена; 

 - активно участие в изработването на политики на европейско и  
национално ниво на представителки на ромските жени. 

 

Исканията бяха представени на специално предвиден по време на Срещата на 
върха панел, посветен на проблемите на ромската жена. Оттук нататък инициативата 
трябва да бъде поета от представителите на законодателната и изпълнителната власт 
на европейско и национално ниво. 

Българските участничките в дискусията в Кордоба – Теодора Крумова (Център 
Амалипе), Елица Стоянова (Майчин център – Сандански) и Илиана Стойчева 
(Европейско женско лоби) поеха инициативата не само да информират българските 
организации, но и да настояват пред българските институции за приемане и прилагане 
на ефективни политики за равнопоставеност на жените и мъжете, както и за защита от 
множествена дискриминация на ромските жени. 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ 

Невидимата криза 

Обедняването на жените и социалното им изключване 

по време на рецесия в Европейския съюз 
Изследване на Oxfam и на Европейското женско лоби 

През октомври 2009 г. OXFAM и Европейско женско лоби (ЕЖЛ) осъществиха 
изследване, което анализира скритото влияние на сегашната икономическа рецесия 
върху обедняването на жените и социалното им изключване в страните от ЕС. 

Изследването бе проведено от членове на ЕЖЛ, придружено от други 
изследвания и данни от края на 2009 година.  

Докладът дава точен поглед върху тенденциите за обедняване на жените, като 
разкрива съвременните проблеми за социално изключване, което засяга много жени 
в ЕС. Изследването доказва взаимовръзката между рецесията и 
неравнопоставеността на жените. Трудно е да се разграничат доказателствата за 
обедняването на жените при един по-дълъг период, зависещи от настоящата 
рецесия, затова са и нужни по-нататъшни изследвания в тази насока. Въпреки това, 
доказателствата тук съвсем ясно показват, че рецесията вече има изключително 
силен негативен ефект върху обедняването на жените, не само свързан с пазара на 
труда но също и извън него. Влиянието на рецесията обаче, директно или не, остава 
доста незабележимо и по-нататъшни задълбочени анализи са спешно необходими. 

 

Този доклад документира аргументи и проблеми от сферата на: 

 Безопасност на труда; 
 Нарастваща дискриминация на пазара на труда; 
 Насочване към неквалифицирана работа; 
 Нарастващо ниво на бедност; 
 Намален достъп до услуги; 
 Увеличаване на домашното насилие. 
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Заключение: 

Изследването разкрива измеренията на обедняването на жените от ЕС, в 
резултат на рецесията, като използва събраните информация и аргументи, 
посочени от редица женски организации. 

Изследването започва през октомври 2009 г. и е завършено през януари 2010 г. 
Като краткотраен проект то не претендира за задълбочен анализ на пълния комплекс 
проблеми, но за сметка на това то добавя някои данни от последната четвърт на 2009 г., 
които допълват картината за съществуващата бедност и социалната дискриминация на 
жените в Европа. 

Аргументи по темата бяха преведени върху широк кръг въпроси, включително 
стандарта на живот, дискриминацията при заетостта, неплатен труд, социални 
придобивки и др. Изследването отделя значително внимание на начина, по който тези 
рискове засягат жените.  

Анализите и примерите от различни европейски страни, представени в 
изследването сочат, че рецесията засилва съществуващата бедност и дискриминация 
спрямо жените. 

Изследването свидетелства и за следните тенденции: 

Влошаване условията на труд, нарастваща дискриминация на пазара на 
труда и пренасочване към неквалифицирана работа-повишаване нивото на 
бедността, достигаща при някои жени до пълна невъзможност да осигурят за себе 
си и техните деца нормални условия за живот. 

Нарастване нивото на домашното насилие, съпроводено със спиране на 
всякакви жизненоважни подпомагащи услуги в тази насока. 

Огромните суми, използвани от европейските правителства да заздравяване на 
банковата система и за подкрепа на индустрията в криза, въпреки че бяха необходими 
ограничаване на разширяващия се икономически колапс, доведоха до огромен 
дефицит. Усилията да се намали този дефицит най-вероятно няма да успеят, а в някои 
случаи те вече са пропаднали. Това се отразява неблагоприятно на бедните слоеве от 
населението, особено с намаляване на грижите за здравето, образованието и бюджета 
за социално подпомагане. 

В Ирландия, например, серия от бюджетни мерки намалиха детските социални 
помощи с около 10%, надбавките за безработни с около 4%, и заплатите на държавната 
администрация с 50%. В Гърция бяха оповестени сериозни мерки, които също ще се 
отразят на държавната администрация, както и данъците. Други страни членки, 
изпитвайки бюджетен дефицит като например Испания, Португалия и някои източно 
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европейски страни са също под натиск да приложат ограничителни мерки. 

За да се запази стабилността на банките и финансовия пазар обикновено се 
прилагат мерки, които се плащат с намаляване на бюджета за социално слабите 
граждани. 

Резултатите от това изследване сочат, че политиките за равнопоставеност 
трябва изцяло да се вземат под внимание. Европейският комитет за 
равнопоставеността между мъжете и жените докладва, че повечето страни членки 
характеризират своите действия в тази насока като джендър неутрални. Много 
малка част от тях обръщат внимание на политики за насърчаване на 
равнопоставеността на половете. Данните от изследването сочат, че правителствата 
предпочитат да субсидират с приоритет автомобилния и строителния сектор, вместо 
онези сектори, в които са ангажирани повече жени. 

Според участниците в изследването повечето страни-членки на ЕС изобщо не 
предприемат мерки за насърчаване на равнопоставеността на половете като 
например: Чехия, Словакия, Естония, Унгария и Ирландия. Много е важно, когато 
отбелязваме влиянието на стимулиращите икономиката мерки върху политиките за 
насърчаване на равнопоставеността на половете да се определи дали конкретните 
мерки имат не само различен ефект върху жените и мъжете, а също и дали 
антикризисната политика формира база за дългосрочно стабилизиране и дали отчита 
дискриминация към жените. 

Ефектът от възстановителните мерки по време на кризата трябва да затвърди 
постигнатия напредък през последните десетилетия и да насочи тази политика към 
постигане на едно по-пълноправно общество. 

Това изследване заключава, че влиянието на рецесията е вероятно да засили 
бедността при жените за един продължителен период от време, имайки предвид 
сливането и пазара на труда, което се усеща най – вече от домакинствата: орязване на 
средствата за социални помощи нарастването на безработицата при жените и т.н. 

За съжаление ще мине доста време докато напълно се преодолее влиянието на 
икономическата рецесия, а разглеждането на тези въпроси е изключително важно, за 
да може да се даде точна представа за бедността и увеличаването й по време на 
кризата. 

Препоръки: 

Чрез облагане с такси на финансовите транзакции по целия свят могат да бъдат 
събрани милиарди всяка година. Половината от тези приходи могат да се използват за 
нуждите на държавата, която ги е събрала, а останалата част за борба с международни 
проблеми, като например глобалното затопляне. 
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Много е важно да се вземе под внимание влиянието на рецесията върху 
политиките за насърчаване на равнопоставеността на половете и да се определят 
бъдещи насоки, особено като се има предвид, че жените ще бъдат по-силно засегнати 
от намаленията на разходите в държавния сектор и услугите - веднъж като работнички 
и втори път – като потребителки. 

Всички възстановителни мерки трябва да приемат необходимостта от 
създаване на защитни мерки за бедните жени, както във всекидневен, така и в 
по-дългосрочен план, запазвайки техните досегашни придобивки и помагайки 
им да намерят нов начин за изграждането на сигурно съществуване. 

Европейският комитет за Социална защита трябва за отговори на призивите на 
международната работническа организация ”Универсален социален минимум” в 
доходите, което би подобрило живота на засегнатите от бедност жени в Европа. 

В кратки срокове страните членки на ЕС да преразгледат необходимостта от 
спешно увеличение помощите на безработните и данъчното облагане, като тези 
средства могат да бъдат осигурени чрез облагане на банковите транзакции /вж. пред. 
Препоръки/ 

Да се приеме бюджет за политики за насърчаване на равнопоставеността 
на половете, който да определя разходите за мъжете и жените през периода на 
икономическо възстановяване, а също и разходите, свързани с други публични и 
социални услуги. Необходимо е да бъдат приети алтернативни мерки, които да  
осигурят позициите на безработните жени по време на възстановяване след 
икономическата криза. 

Необходимо е да бъдат насърчавани изследванията за състоянието политиките 
и мерките за равнопоставеността на половете по време на криза за положението на 
бедните групи от населението. Например, съвсем малко или почти никакви 
изследвания не са направени върху влиянието на рецесията върху домакинствата и по-
специално върху теми като семеен живот, домашно насилие, подкрепа от 
неправителствени организации, разходи и възможност за отглеждане на деца, 
спестявания, пенсии и други доходи. 

Необходимо е да се насърчи участието на жените при разрешаване на проблеми 
засягащи планирането, изследването, и приемането на стимулиращи мерки при 
подпомагане на възстановителният период. Женските организации трябва бъдат 
подкрепяни при участието им в икономическите форуми на национално и 
международно ниво. 

Пълен текст на изследването на английски език можете да намерите на: 
http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/economic_crisis/downloads/rr_gec_an_invisible
_crisis_240310.pdf 
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Обучително-терапевтична програма за мъже и жени,  

лишени от свобода 

През 2009г. Български център за джендър изследвания в партньорство с Асоциация 
„Деметра” успешно завърши първата фаза за България на обучително-терапевтична 
програма за мъже и жени лишени от свобода, извършители на насилие на полова 
основа. Програмата бе изпълнена по проект „SPREAD” „За джендър равнопоставеност в 
затворите”, подкрепен от Европейската комисия по програма ДАФНЕ III  с партньори 
НПО „SURT”- Барселона и партньори от Кипър и Финландия. Проектът се изпълни в три 
затвора на територията на България - София, Бургас и Сливен, като работата бе 
провеждана с мъже и жени, извършители на тежки престъпления. 

В мъжките затвори (в Бургас и София) програмата се проведе основно под 
формата на групова работа с мъже извършители на насилие на полова основа. 
Съставът на групите и на двете места наброяваше по 20 души. В затвора в София 
участниците бяха с присъди за сексуално насилие, убийства и двама с кражби. В 
затвора в Бургас бяха около 50% с грабежи над жени и 50% с убийства и сексуално 
насилие. Отвъд терапевтичните си цели, програмата доведе и до изводи, пряко 
касаещи борбата с домашното насилие - напр. 2/3 от мъжете участници приемат 
насилието, както над жени така и над мъже като допустимо и приемливо. 

Групата, с които се работеше в женския затвор в Сливен се състоеше от 7 жени, 5 
от които са осъдени за убийство, 1 за измами и 1 за кражби. Всяка една от участничките 
в проекта дава данни за извършено насилие над нея преди да попадне в затвора. 
Проучване в затвора показва, че 40% от попадналите там жени са били жертви или 
свидетели на насилие още в ранна детска възраст. 

Обобщените данни показват, че проведените обучения и индивидуални срещи 
имат сериозна полза, но е необходимо програмите да са системни, продължителни и да 
обхващат и целия персонал на затвора, за да има синхронизирано поведение, 
недопускащо насилие. 

Във връзка с тези заключения и положителните отзиви от страна на 
Министерство на правосъдието и администрацията на затворите, Български център за 
джендър изследвания предвижда за 2010г.: 

• Да проведе изследване и наблюдение доколко постигнатите резултати в проекта са 
устойчиви, като потърси обратна информация от участниците в групите, отвъд 
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тази, която бе събрана непосредствено след края на програмата; 
• Да изготви и проведе обучителна програма за персонала на затворите в София, 

Бургас и Сливен на тема човешки права и равенство на половете, която цели да 
повиши чувствителността на персонала по тези въпроси, тъй като става ясно, че 
те са ключов елемент от решаването на въпроса с насилието на полова основа; 

• Да сформира нови групи и да продължи работата с мъже и жени лишени от 
свобода, извършили насилие на полова основа. 

 

Човешките права в България през 2009 г. 

Годишен доклад на Български хелзинкски комитет 

Годишният доклад на БХК за състоянието на правата на човека в България бе 
представен на 22 март 2010 г. на специална пресконференция. 

 
БХК отбелязва, че през изминалата година положението с правата на човека в 
България претърпява разнопосочно развитие - положителни промени в 
определени сфери (някои законодателни промени; развиване на юриспруденцията 
на националните органи за защита от дискриминация) и тежки дефицити в други. 
 
Най-засегнати от нарушенията, според доклада, са били уязвимите социални 
групи, сред които хората с психични разстройства и децата в институциите, някои 
етнически и религиозни малцинства, жените, някои категории лишени от свобода и 
хората, живеещи в бедност. 
 

Докладът може да бъде намерен на: 
http://www.bghelsinki.org/upload/resources/doklad%20LAST%202.pdf 
 

 



 21 lorem  ipsum :: [Date] 

 

Фото конкурс 

„Моят свят: Визии за феминизма през 21-ви век” 

Критерии и условия за участие 

I. Критерии за участниците: 

За да участвате в конкурса трябва да сте: 

момиче/жена 

на възраст между 15-40г. 

гражданка на държава членка на ЕС или кандидатка (Република Хърватия, Турция, 
Македония). 

 

II. Критерии за оценяване: 

Всички допуснати участници ще бъдат оценявани от комисия на база на следните 
критерии: 

 

- креативност 

- оригиналност 

- композиция 

- техническа способност 

- интерпретация на темата 

- чувствителност по джендър тематиката  

- способност да се повиши чувствителността относно  

женските права в Европа  
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III. Правила по участието: 

1. Темата на фото конкурса на Европейското женско лоби и изложбата през 2010 г. 
е „Моят свят: Визии за феминизма през 21-ви век”. Темата е отворена за свободна 
интерпретация, но се изисква ясно описание към всяка фотография, подадена за 
участие. 

2. Снимките могат да бъдат дигитално подобрени или обработени. Могат да 
съдържат текст. 

3. За да участвате в конкурса трябва да изпратите по електронна поща вашето 
име, държава по местожителство, съответната снимка (като приложение (attachment) и 
кратко описание на снимката (до 1000 символа) на всеки от официалните езици за ЕС на 
адрес: ewl@womenlobby.org. В полето Subject: моля, напишете: ‘ENTRY TO EWL PHOTO 
COMPETITION’. 

4. Ако имате въпроси по участието или във връзка с конкурса, моля пишете ни на : 
e-mail barrington@womenlobby.org. 

5. Позволени са максимум 3 снимки на участник 

6. Финалната дата и час за заявяване на участие е 23:59ч. , сряда 30 юни 2010г. 
Заявки за участие подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани. 

7. Вие притежавате авторските права към подадените снимки като техен автор. 

8. Като заявявате участие за Конкурса вие предоставяте на Европейското 
женско лоби: 

А. Позволение вашите снимки да се публикуват на уеб страници асоциирани с 
ЕЖЛ и давате на ЕЖЛ неизключителни права, освободени от хонорар и световен 
лиценз за публикуване на вашите снимки в електронен формат и хартиен носител за 
цели, свързани с Конкурса; 

Б. Правото да използваме вашето име и държава с единствената цел да 
установим вашата самоличност като автор на снимките ви или като победител в 
конкурса. 

9. Снимките за конкурса трябва да са ваше лично произведение, не трябва да са 
копия, не трябва да съдържат материали на трети лица и/или такива, за които вие 
нямате позволение да използвате както и не трябва да са крайно неприлични, 
клеветнически или в разрез със закон или наредба. 

10. Трябва да обезпечите, че всеки, чиито снимки сте използвали при 
кандидатстването си за конкурса е дал извънредното си съгласие за използване или се 
е отказал от съответните си права. В случай, че това лице е под 16г. е необходимо 
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съгласието на неговите родители или настойници. 

11. Ще се издаде кратък списък с 40 снимки на адрес: www.womenlobby.org на 
или преди 31 Август 2010г. Кандидатите, включени в този списък ще бъдат уведомени 
по ел. поща и ще бъдат помолени да изпратят копие на снимките си с висока резолюция 
на диск (CD) до секретариата на ЕЖЛ в Брюксел в срок от 15 дни. Кандидатите, чиито 
снимки не са одобрени няма да бъдат информирани за това. 

12. Специална Комисия (жури) ще избере финалните 20 снимки, които да бъдат 
изложени на 15 октомври 2010г. в Брюксел. 

13. Изложбата на печелившите кандидати може да се състои на различни места из 
Европа през 2010-2011г. 

14. 20те снимки, достигнали финала ще бъдат публикувани в цветна брошура, 
която ще бъде широко разпространена сред Европейски, национални и международни 
политици и партньори. Това издание ще бъде достъпно и в електронен формат и ще 
бъде издадено на уеб страницата на ЕЖЛ и неговите партньори. 

15. Журито ще определят един печеливш кандидат, чиято работа ще бъде на 
лицевата страна на брошурата. 

16. Победителят ще бъде определен на или преди Петък, 1 Октомври 2010г. 
Решението ще бъде окончателно и няма да подлежи на обжалване. 

17. Фотографите - финалисти ще бъдат уведомени по ел. поща от ЕЖЛ на или 
преди Понеделник, 4 Октомври 2010г. Подробности за финалистите и победителя ще 
има и на: www.womenlobby.org.            

18. Финалистите ще получат по поща покана за откриването на изложбата на 15 
Октомври 2010г. в Брюксел, както и 3 копия на брошурата. 

19. Очаква се да има и други награди, но са в зависимост от спонсорство извън 
ЕЖЛ. Моля, проверявайте редовно ел. страница на ЕЖЛ за новини, свързани с 
наградите: www.womenlobby.org.  

20. Пълна информация за процеса на оценяване и комисията от съдии ще може да 
се получи по желание на: barrington@womenlobby.org. 

21. ЕЖЛ няма да носи отговорност за вреди, загуби, искове, щети или 
разочарования понесени или претърпени от вас в следствие на вашето участие. 

22. ЕЖЛ си запазва правото по всяко време да променя или отменя, временно или 
за постоянно Конкурса с или без предварително известие при възникване на 
обстоятелства извън контрола на ЕЖЛ. Решението на ЕЖЛ по всички въпроси от 
неговата компетентност ЕЖЛ са финални и обвързващи. 
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През август 2009 г. във Варна се регистрира създаденото през 2008 година 
Сдружение „Алианс за защита срещу контрол у домашното насилие”. Алиансът 
обединява девет организации в страната: Фондация „Асоциация Анимус”; Асоциация 
„Деметра”- Бургас; Асоциация „SOS- Семейства в риск”- Варна; Фондация „Български 
център за джендър изследвания”- София, Пловдив и Хасково; Асоциация „НАЯ”- 
Търговище”; Фондация „ПУЛС”- Перник; Сдружение „Екатерина Каравелова”- Силистра”; 
Сдружение „Център Отворена врата”- Плевен; Български фонд за жените. Основна цел на 
Алианса е да работи в защита на жертвите на домашно насилие и да предлага, инициира и 
организира застъпнически кампании за прилагане на ефективни мерки при превенция и 
защита от домашно насилие.  

Целите на Сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие” са 
утвърждаване на джендър анализ и подход към проблемите на домашното насилие; 
създаване на условия за социалната интеграция и личностна реализация на лица, 
претърпели домашно насилие; повишаване чувствителността на националните и 
местните власти към проблемите на домашното насилие и сътрудничество с тях за 
развитие на система от грижи към пострадали от домашно насилие лица; 
насърчаване и подпомагане на образователната, научната и практическа дейност в 
областта на защита срещу домашно насилие, въвеждане на професионални 
стандарти при работа за защита срещу домашно насилие; популяризиране сред 
гражданското общество на активно противодействие срещу домашното насилие; 
насърчаване на международния обмен и сътрудничество по проблема. 

За контакти: 

Фондация “SOS - Семейства в риск” 
Гр. Варна тел. 052/60 96 77, 

Анна Николова - Член на УС на Алианса 
Тел: 0888 43 67 54 

Фондация “БЦДИ” - София 
тел/факс: 02/963 53 57 

Геновева Тишева - Председател на Алианса 
Тел: 0898 66 76 20 

Асоциация “Деметра” - Бургас 
тел: 056/81 56 18 

Дияна Видева - Член на УС на Алианса 
Тел: 0898 58 30 19 
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