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НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
 

450 000 ЛВ. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО 
НАСИЛИЕ - ПРЕНАСОЧЕНИ В ДРУГА ПОСОКА 

С обнародването на Закона за изменение на държавния бюджет (ДВ, бр. 56 от 
2010 г.) предвидената и съгласувана с гражданското общество сума от 500 
000 лв. за програми за защита и превенция от домашно насилие бе намалена 
на 50 000 лв. Така Министерство на финансите пренасочи 9/10 от 
предвидените средства, предназначени директно за жертви на домашно 
насилие в неизвестна посока.     

В чл.6, ал.1 от Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) изрично е 
записан ангажиментът на държавата да създава условия за изпълнението на 
програми за превенция и защита от домашно насилие, както и на програми, 
осигуряващи помощ на пострадалите лица. Очевидно е, че с предоставената 
сума от 50 000 лв. не може да се подсигури сериозна дейност за изпълнение на 
предвидените в ЗЗДН мерки за закрила, да не говорим за провеждането на 
програми за превенция и защита от домашно насилие. Въпросът, обаче, е: След 
като става дума за целеви средства, предназначени за пострадалите от домашно 
насилие лица като бенефициенти, по каква точно процедура тези средства се 
пренасочват едностранно и без предупреждение за други цели на държавата?  

Алиансът за защита от домашно насилие, чиито представители участваха 
активно в подготовката на промените в ЗЗДН и на Правилника за неговото 
приложение изпрати официално писмо до Министъра на правосъдието, в чиито 
правомощия е осъществяването на защита и превенция на домашно насилие. В 
писмото пише следното: 

„Приемаме за подигравателно общественополезната дейност, която 
извършват НПО в цялата страна, да бъде финансирана със сумата от 50 000 лв., 
в чиито рамки не би могъл да бъде развит и осъществен какъвто и да било проект 
за осъществяване на дейностите, предвидени в ЗЗДН. …С орязването на бюджета 
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за пострадалите от домашно насилие ще се наложи да обясним на гражданите от 
страната и на медиите защо се налага да спрем нашата дейност, като не можем 
да носим отговорност за последиците. Ако нашите опасения се потвърдят, ще 
бъде организирана национална кампания за защита на пострадалите от насилие. 
Ще се наложи да уведомим и съответните институции на международно 
ниво…..Сигурността на личността е особено важна и по-време на криза, 
като се има предвид, че жертвите на домашно насилие често се намират на ръба 
на оцеляването, с риск от убийство или извършване на самоубийство. В тези 
условия вместо да се съкращава от средства за сигурността трябва да 
инвестира в това, като неотменима част от антикризисната политика.” 
 

РЕ К ЛАМ АТА НА М АС ТИК А „ПЕ ЩЕ РА” 
ПРИНИЗЯ В А ЖЕ НАТА ДО С Е К С УАЛЕ Н  ОБ Е К Т , 

ИДЕ НТИФ ИЦИРАЙК И  Я  К АТО "С ОЧНО ПАРЧЕ " (ПАРЧЕ  ДИНЯ  
ИЛИ  ПАРЧЕ  М Е С О?!). 

 
Р ЕШЕНИЕ  №  1 8  НА  ЕТИЧНА ТА  КО МИСИЯ  КЪ М  НА ЦИО НА Л НИЯ  

СЪ ВЕТ  ПО  СА МО Р ЕГУ Л А ЦИЯ  О Т  5  А ВГУ СТ  2 0 1 0  Г.  

Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация (НСС) по повод 
жалбата на Фондация „Хоризонти 21”, относно телевизионна реклама на 
мастика „Пещера”, обяви в свое решение, че са нарушени Националните 
етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. 
В жалбата си Фондация „Хоризонти 21” се позовава на чл. 2 и на чл. 4.9 от 
Етичния кодекс, в които се казва, че „човешкото тяло може да се показва 
само при зачитане на правата на личността и човешкото достойнство”. 

         Решение № 18 на ЕК на НСС е сериозна стъпка към отчитане на мнението и 
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желанията на гражданското общество в България, които са всъщност зрителите, 
слушателите, читателите и потребителите на различните продукти. В Решение 
№ 18 се казва, че „Рекламата (на мастика „Пещера” – бел. на ред.) позиционира 
продукта като средство за преодоляване на сексуални бариери и 
недвусмислено обвързва марката със сексуален успех. Рекламата 
противоречи на добрите нрави и категорично нарушава добрите рекламни 
практики и уронва авторитета на индустрията като цяло. По дух и буква 
рекламата е непочтена и неблагоприлична, тъй като привлича вниманието на 
потребителите по скандален начин.”  

Етичната комисия посочва нарушените от рекламодателя текстове на 
Етичния кодекс. Сред тях са чл. 1 – „рекламата не е изготвена с чувство на 
отговорност към потребителя и обществото”; чл. 1.2. – „рекламата манипулира 
човешката сексуалност по начин, неподходящ за широката аудитория…, 
създава усещане за непристойност и циничност”; чл. 2 – „буквалната асоциация 
на женските гърди с дини е вулгарна и показва липса на уважение към женската 
личност и човешко достойнство.  Опредметяването на жената и представянето 
й като сексуален обект не следва да се толерира - практика, отдавна отречена в 
рекламните пазари с развита (само)регулация.   Рекламата е в разрез с добрите 
нрави, тя е вулгарна и отблъскваща и не се съобразява с общоприетите морални 
ценности на българското общество - конкретно, аналогията между женските 
гърди и дини изобразена чрез банския костюм и изречението : "не, мерси, аз си 
имам" в отговор на подаденото парче диня. Различните търговски комуникации 
от серията такива на Мастика „Пещера” са създавали обществено напрежение и 
възможност по недвусмислен начин да стане ясно, че се пристъпва линията на 
“добрите нрави” според общоприетите морални норми.” Според Етичната 
комисия рекламата на мастика „Пещера” принизява жената до сексуален обект, 
идентифицирайки я като "сочно парче" (парче диня или парче месо?!), 
поставяйки я на по-ниско ниво спрямо перспективата на камерата и погледа на 
мъжете т. е. - на земята, в краката им. 

Решението подлежи на обжалване, съгласно Правилника за приложение 
на  Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в 
Република България. Но каквото и да се случи оттук нататък Решение № 18 е 
дългоочакваната стъпка по посока на преодоляване на стереотипите, 
лансирани в медиите.  
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Преди повече от две години 13 българки подадоха жалба до Комисията 
за защита от дискриминация (КЗД) във връзка с реклама на мастика „Пещера”. 
В жалбата е посочено, че рекламата на мастика „Пещера” е обидна за жените, 
принизявайки ги единствено до стока, която се консумира заедно с мастиката. 
В жалбата се посочва, че жената е представена като сексуален обект по 
унизителен начин, накърняващ човешкото достойнство. До излизането на 
настоящия брой  КЗД все още няма обявено решение по тази жалба, въпреки 
изтичането на всички предвидени в Закона за защита от дискриминация 
срокове. 

Може би Решение № 18 на НСС ще провокира КЗД да вземе становище по 
жалбата. Дано Решение № 18 да поощри и други институции, като Съвета за 
електронни медии например, да реагират адекватно и навреме, когато една 
или друга медийна реклама си позволява да създава образи, които превръщат 

С ЪДЪТ  ОТМ Е НИ  ЗАБ РАНА ЗА ИН  В ИТРО ПРОЦЕ ДУРА  
НА 43-ГОДИШ НА ЖЕ НА 

 

Според Административния съд в София възрастовият критерий за ин витро 
процедура е дискриминационен и противоречи на Конституцията и Закона 
за защита от дискриминация. 

Делото, образувано по жалба на жена, на която е отказана ин витро 
процедура поради навършване на 43 години приключи с отмяна на заповедта 
на Фонда за асистирана репродукция. Приетото по делото заключение е въз 
основа на съдебно-медицинска експертиза, според която жената е отговаряла 
на изискванията, изследванията й са били в норма и въпреки навършените 43 
години вероятността за успех на процедурата е същата, както и преди една 
година. 

Решението на съда още веднъж дава основание да се замислим за 
необходимостта от ясна политика по отношение на родителството от страна 
на държавата, както и за необходимостта от знания и чувствителност по 
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отношение на антидискриминационни практики и политики. В случая с ин 
витро процедурите е ясно, че всеки едни случай трябва да се разглежда 
индивидуално и да бъде решен не поради навършена възраст, а единствено въз 
основа на медицински показатели, определящи вероятността за успех на ин 
витро процедурата. 

Да, Фондът оперира с публични средства и да, в България има финансова 
криза. Но тези публични средства са събрани и от прехвърлилите 43 години 
жени, една част от които от медицинска гледна точка имат същите шансове да 
родят здраво дете, както и жените под тази възраст.  Световна тенденция е 
раждането на първо дете да се отлага. Така, през миналата година във Франция 
средната възраст за раждане на първо дете е била 31-32 г. Според Националния 
статистически институт средната възраст за България за раждане на първо дете 
през 2009 г. е била 25-26 г., като за София тази възраст е 28 г. и 6 мес. Към всичко 
това може да се добави и фактът, че според всички европейски норми за 
фертилна възраст на жената се приема 52-53 години. Трябва ли в такъв случай да 
се спестяват средства, макар и по време на криза, от репродуктивна асистенция, 
още повече, че в страната ни отдавна е налице отрицателен прираст на 
населението. 

И накрая, въпросът за стерилитета не е само „женски” въпрос. Световната 
здравна организация сочи, че в 51% от случаите на стерилитет у двойките става 
дума за мъжки стерилитет. В България за мъжете няма програма за финансиране 
на част от лечението, така както е при жените. Струва ми се, че няма да е далеч 
времето, когато ще бъде заведена жалба за дискриминация от страна на мъжете 
по този повод. Защото и те, мъжете, плащат здравни осигуровки и имат право на 
достъп до здравеопазване. Фактът, че не се отпускат средства за лечение на 
мъжкия стерилитет е опасен и защото така се прави внушението, че проблемът 
със стерилитета е винаги и само у жената. 

А иначе, Решението на Административния съд по жалбата на 43 годишната 
жена подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Вярвам, че и 
тази инстанция ще подкрепи становището на своите колеги, защото 
дискриминацията по възраст в случаите с ин витро процедурите е очевидна. 
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НОВИНИ ОТ СВЕТА 

ГРАЖДАНС К ОТО ОБ ЩЕ С ТВ О ЧЕ С ТВ А 
С ЪЗДАВ АНЕ ТО НА С ТРУК ТУРА ЗА 

РАВ НОПОС ТАВ Е НОС Т  НА ПОЛОВ Е ТЕ  В  

ООН  С ЛЕ Д  4  ГОДИНИ  ЗАС ТЪПНИЧЕ С К А К АМ ПАНИЯ  

На 2 юли 2010г. бе официално приета резолюция на Общото събрание на 
ООН, с която се основава „ООН Жени” - – нова структура за постигането на 
равнопоставеност между половете на ООН. 
 

Тази стъпка е сбъдната цел на много женски организации и други 
граждански сдружения по целия свят. Шарлот Бънч от Центъра за глобално 
лидерство на жените в университета Рутджерс, основател на Кампанията 
G.E.A.R. – Gender Equality Architecture Reform Campaign2 за създаване на отделна 
нова структура за жените в ООН, казва: 

 
“Ние имаме големи очаквания за това ново звено в ООН. Надяваме се то да 

бъде непоклатима основа за напредъка на човешките права на жените като част 
от глобалните политически усилия за намаляване на бедността и постигане на 
мир и демокрация навсякъде по света. Коалицията на женските организации и 
други организации, борещи се за гражданска справедливост и човешки права 
играят главна роля в тези усилия, а сега ще могат да насочат силите си в тази 
нова структура на ООН. Тяхната цел ще бъде да съблюдават правилното му 
функциониране, разхода на средства и всичко необходимо за постигането на успех 
в борбата с неправдата.”  

Новата структура гарантира активното участие на гражданското общество в 
работата на ООН. Тя трябва да има голямо функционално действие на 
национално ниво, включително и в приобщаването на женски организации и 
други граждански организации, инвестиращи в равнопоставеността между 

2 Реформа на структурата за постигане на равнопоставеност между половете 
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половете и овластяването на жените. Глобалните, регионалните и националните 
мрежи, включени в кампанията G.E.A.R. ще могат да се свързват в представители на 
ООН на всички нива, за да могат да бъдат осведомявани и за да бъде осигурен 
взаимен процес на взаимопомощ. С развиването на новата структура, 
поддръжниците на G.E.A.R. ще могат да работят върху четири основни елемента, 
които са от съществена важност за правилното й функциониране: 

- Съдържателно, систематично и разнообразно гражданско участие на всички 
нива; 

- Силен операционен капацитет на национално ниво; 
- Амбициозно финансиране със стабилни и предсказуеми средства, целящи да 

достигнат 1 млрд. долара до няколко години; 
- Силно лидерство на ниво ръководни позиции със заместник главен секретар, 

който умело съчетава глобален мироглед с експертност по въпросите, 
свързани с равнопоставеността между половете. 

“Ние знаем, че това е само началото”, каза Рейчъл Харис от Организацията за 
развитие на жените и тяхната среда (WEDO). “Ние трябва да продължим, за да 
сме сигурни, че ООН наистина работи за всички жени по света. 
Осъществяването на различни дейности изисква активно участие на всички 
заинтересовани лица, за да може тази нова структура да действа 
безпроблемно”. 

На 14 септември 2010 г. бе избрана първата председателка на 
новосформираната структура за равнопоставеност на половете и овластяване на 
жените. Това е Мишел Бачелет, бивш президент на Чили. „Мишел Бачелет е 
изключителен избор и дългоочакваният кандидат за президент, която има е 
демонстрирала вече своя сериозен ангажимент по отношение на овластяването на 
жените и която притежава необходимите качества на лидер, който може да 
формира политики за равнопоставеност между половете” – казва Шарлот Бънч от 
Центъра за глобално лидерство на жените (Center for Women’s Global Leadership - 
CWGL) към Университета Рутджерс, САЩ и основател на кампанията за създаване 
на нова структура към ООН за жените. 
 

Към Мишел Бачелет са отправени много надежди, въпроси и искания, но едно от 
най-важните изисквания са открит диалог с гражданското общество за 
приоритетите на новосъздадената структура и как ООН Жени ще изрази исканията 
на всички жени и момичета на глобално, национално и регионално ниво. 
Гражданското общество настоява да бъде част от процеса на консултации и да чуе 
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РАВНИ ПРАВА ЗА ЖЕНИТЕ? 
 ПРОУЧВАНЕТО КАЗВА „ДА, НО…”. 

 
ПРОУЧВАНЕ НА PEW RESEARCH CENTER’S GLOBAL ATTITUDES PROJECT 

И INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE 

Навсякъде хората по света казват, че твърдо подкрепят равноправието 
между жените и мъжете, но и мнозина все още вярват, че мъжете трябва да 
имат предимство, когато става въпрос за добре платена работа, за по-високо 
образование или дори, в някои случаи, за най-обикновеното право да се 
работи извън къщи.  
 

Това са резултатите от ново проучване, проведено в 22 държави3. 
Допитването, направено през април и май 2010 г. от Pew Research Center’s 
Global Attitudes Project и International Herald Tribune, показва че и в развитите и 
богати държави е налице разлика между убедеността за равноправие между 
половете и съществуващата действителност. 

 
В държави, в които равноправието е вече установено жените изглеждат 

подтиснати от липсата на истински прогрес, показва проучването. 
 „Жените в САЩ и Европа са се нагърбили с основни задължения вкъщи и на 
работа, което води до стрес и лоши условия на живот”, казва проф. Хермения 
Ибара, съавтор на излезлият през 2010 г. Corporate Gender Gap Report на 
Световния икономически форум. 

Мнението на французите е показателно за неравностойното развитие на 
равнопоставеността между половете. Във Франция 100 % от жените и 99 % от 
мъжете подкрепят идеята за равни права. Въпреки това, 75 % от французите 
твърдят, че мъжете във Франция имат по-добър живот от този на жените. 
Въпреки че във Франция има доста добре развита социална политика по 
отношение на майките и техните деца, гражданите считат, че са далеч от 
истинското равноправие. Според проф. Ибара, преподавател в бизнес училище 
във Франция, обяснението е във факта, че „все още са много малко жените, 
които ръководят големи организации, а така бизнес културата остава 

3 Аржентина, Бразилия, Великобритания, Китай, Египет, Франция, Германия, Индия, 
Индонезия, Япония Йордания, Кения, Ливан, Мексико, Нигерия, Пакистан, Полшя, Русия, 
Южна Кореия, Испания Турция и САЩ. 
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определено само в „клубовете” на момчетата”. 
 
Изследването сочи, че в САЩ и Германия определено съществува разлика 

между половете и не е направено достатъчно, за да се достигне до равноправие за 
жените. Според американските и немските мъже в техните държави е направено 
достатъчно за равноправието, докато жените в тези държави настояват за още 
действия в тази насока. „Когато сте извън „клуба”, вие го осъзнавате”, казва проф. 
Жаки Тру, експерт по взаимоотношения между половете и лектор в университета в 
Оукланд, ”а когато сте в „клуба” вие не можете да разберете какъв е проблемът”. 

Развиващите се икономически гиганти като Китай и Индия, заедно с 
Индонезия и Йордания са другите четири страни, в които поддръжниците на 
равнопоставеността считат, че повечето от нещата за постигане на 
равнопоставеност между жените и мъжете вече са направени. 

Изследването сочи, че за една голяма част от интервюираните 
равнопоставеността между половете е стремеж. 

В 13 от страните над 90% от интервюираните заявяват, че те поддържат 
равноправието. Във всички останали страни, с изключение на Египет, Йордания, 
Кения, Индонезия и Нигерия застъпниците на равнопоставеността са около 75 %. 
Нигерия е единствената страна от взелите участие в допитването, където повече от 
половината (54 %) заявяват, че жените не трябва да имат равни права. В Пакистан, 
Египет и Йордания по-малко от 80 % са на мнение, че жените могат да работят 
извън къщи. Но дори и в тези страни, мнозинството поддържа правото на жените 
да работят. 
Допитването сочи и колко разнообразно се възприема идеята за 
равнопоставеността. Във Великобритания и Япония има повече мъже, отколкото 
жени, които подкрепят равноправието. (Скандинавските страни, които по принцип 
отбелязват по-големи резултати в проучването на този проблем не са взели 
участие в това интервю). 

Все пак малко са страните, които считат, че равнопоставеността е постигната. 
Само в 3 страни мнозинството от интервюираните считат, че жените и мъжете имат 
еднакви условия за живот: Мексико – 56 %, Индонезия – 55 % и Русия – 52 %. В 
Полша мнозинство от 55 % заявява, че мъжете са облагодетелствани. В още пет 
държави, между които Индия, Испания и Нигерия процентът на онези, които считат, 
че за мъжете животът е по-добър варира между 40 и 49 %. Но класацията се води от 
Франция - със своите 75 %. 

Само в Южна Корея (49 %) и Япония (47 %) се отбелязва, че жените са по-добре 
отколкото мъжете или поне те живеят приблизително еднакво. Може би мъжете 
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там „са женени по-скоро за своите компании и малко може да се очаква от 
жените”,  обобщава проф. Тру, „но това не е равнопоставеност”. Според проф. Тру 
в повечето страни, където хората считат, че жените и мъжете имат приблизително 
еднакво добър начин на живот едва „сега започват да дискутират върху 
равнопоставеността между половете.” „Тук има по-ниска чувствителност към 
равнопоставеността, защото мъжете винаги са доминирали”, добавя тя, „а жените 
не са имали възможността да управляват заедно с тях и да застрашават тяхната 
власт.”. 

Изследователите правят извода, че въпреки, че правителствата настояват за 
еднакво обучение и предлагането на работа да отговаря на равнопоставеността 
между половете, в някои държави, не се предоставят на жените същите права за 
обучение и работа, както на мъжете. Половината или повече от интервюираните 
в Индия, Пакистан и Египет заявяват, че университетското образование е по-важно 
за момчетата, а в Китай, Япония, Йордания, Полша и Нигерия този отговор са дали 
около 1/3 от запитаните.  

Една доста голяма част от населението в редица страни заявява, че мъжете 
имат по-голямо право на работа, отколкото жените. Повече от 50 % в 10 от общо 
22-те страни, участвали в проучването, заявяват, че когато работата е малко тя 
трябва да се даде на мъжете. ”Ако приемем, че пицата нараства, проблемът с 
равнопоставеността е решен – коментира проф.Ибара – ако обаче не, то и 
равнопоставеността не е решена”. 

В Индия, Пакистан, Египет, Индонезия и Китай този вид разсъждение е силно 
разпространено, докато в САЩ, Великобритания, Испания, Германия и Франция 
определено не се приема, че мъжете трябва да бъдат предпочетени, ако е трудно 
да се намери работа. 

Във Франция, Германия, Полша и Индия най-малко 80% от анкетираните 
твърдят, че мъжете все още имат по-големи възможности да си намерят добре 
платена работа отколкото жените, въпреки че жените имат същата 
квалификация като мъжете. 

„Има неравнопоставеност в добре платените професии”, заявява проф. 
Ибара. „Това не е дори разсъждение – допълва тя – можете да намерите факти в 
подкрепа на това навсякъде, където се огледате.” 
А според проф. Тру много често чак след около две поколения различията в 
отношенията започват да се проявяват. „Сега много от тези държави навлизат в 
следващата фаза – заявява проф.Тру – Ще срещнем още много притеснения във 
връзка с равнопоставеността между мъжете и жените преди постигането на 
съответните промени в развиващите се страни.” 
       

Материалът е превод със съкращения от в. New York Times от 1 юли 2010 г. 
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ЛЕ ГАЛИЗИРАНЕ ТО НА ПРОС ТИТУЦИЯ ТА В  ГЕ РМ АНИЯ  
ДОНЕ С Е  ПОВ Е ЧЕ  Е К С ПЛОАТАЦИЯ , ОТК ОЛК ОТО 

Е М АНЦИПАЦИЯ  

Полицията в Германия докладва за повишаване на трафика на проститутки. 
Висшестоящ полицай твърди, че секс – трафикът се е увеличил с 11% в 
сравнение с миналата година и със 70% през последните 5 години. 

Докато мнозина настояват, че легализирането на проституцията ще допринесе 
за защитата на правата на проститутките и ще доведе до премахване на 
дискриминацията спрямо тях, ситуацията в Германия показва точно обратното. 
Всъщност секс - индустрията в Германия се превърна в притегателен център за 
трафикантите на човешка плът от Източна Европа и Африка. 

Ситуацията в Германия днес   
Според доклад на полицията на Германия, след въвеждане на 

легализацията, секс - търговията се толерира в по - голямата част на страната, с 
изключение на няколко индустриални зони. Много източно-европейки се 
принуждават да проституират в Германия, но се отбелязва и увеличение на 
проституиращите жени от Африка. Африканските жени са принуждавани да 
проституират по различни начини, дори и чрез използване на вуду-ритуалите.  
Въпреки всичко, най-големият проблем е съвсем на друго място. Полицията 
отбелязва, че трафикът на деца също се увеличава - 65 от 534 случая през 
изминалата година са били свързани с трафик на деца, като в голяма част от 
случаите децата са били на възраст под 14 години. 
 

Безплодни резултати 
Първоначално германското правителство считаше, че легализирането на 

проституцията ще доведе до намаляване на трафика с цел сексуални услуги, ще 
допринесе за по - безопасни условия за самите проститутки и за премахването 
на някои от т. нар. „стигми” в тази индустрия. Но в действителност, 
легализацията не само доведе да увеличаване на трафика на жени и деца за 
секс-индустрията, но и не доведе до промяна в отношението към проститутките 
през последните години. Едно проучване показва, че мнозинството от 
проститутките предпочитат да вършат работата си дискретно, защото те все 
още изпитват усещането за дискриминация. Същото проучване показва, че и 
държавните агенции в Германия не са склонни да ръководят този вид дейност 
или да предложат квалификация в друга сфера, така както те го правят за друг 
вид индустрии. В допълнение, здравноосигурителните фондове не предоставят 
специални здравни направления за проститутките. С оглед на техните права 
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много проститутки все още живеят в лоши условия и се експлоатират от 
сутеньори, които продължават да вземат голяма част от тяхната печалба. 

 
Жените станаха по-евтини 
След като Германия легализира проституцията една част от безработните 

жени се принудиха да проституират. Според германските закони всяка безработна 
жена на възраст до 55 години е длъжна да приеме каквато и да е работа 
предложена й от бюрото по труда, в случаите, когато тя е била безработна повече 
от една година. В противен случай жената ще загуби своите социални помощи и 
придобивки. През 2005г. Агенцията по труда в Германия заплаши жена - 
специалист по обработка на квалифицирана информация, че ще й отнеме 
помощите за безработица, ако откаже да приеме предложената й работа като 
проститутка в легализиран бордей. Така, работата като проститутка в 
легализираните бордеи се превърна в една от възможностите, които агенциите по 
труда предлагат на безработните жени. По време на рецесията през 2009г. 
легализираните публични домове започнаха да предлагат промоционални цени 
за предлаганите сексуални услуги. След като секс-индустрията и проституцията 
бяха легализирани, собствениците на бордеите, съгласно германската нормативна 
уредба, трябва да плащат на проститутките дневни надници без значение броя на 
техните клиенти. Затова и собствениците предлагат специални оферти на своите 
клиенти, в които се включва неограничен брой проститутки, което пък 
рефлектира върху заплащането на самите проститутки. Според направеното 
проучване става въпрос за услуга, която напомня за т. нар. „принцип на 
бюфетите” - влизаш, плащаш и можеш да ядеш всичко, което поискаш. А властите 
не са в състояние да предприемат каквито и да е мерки срещу такова антихуманно 
поведение спрямо жените. 
 

Искате ли все още да легализирате проституцията? 
Случаят в Германия показва, че легализирането на проституцията води до 

обезличаване на жените без значение тяхната професия или интелектуален 
потенциал. Въпреки че все още има жени, които настояват за легализиране на 
проституцията и за правото им да продават свободно телата си, много други не 
желаят да бъдат представяни единствено и само като сексуални обекти. 
Случаят с Германия показва още, че за борбата с трафикантите на проститутки не 
е необходимо да се легализира проституцията, а е нужно самите трафиканти да 
бъдат задържани.  

Женското тяло и душевност означават много повече от секс в 
съвременното хиперсексуално културно общество. 

 
Източник: www.examiner.com/x-24740-Human-Rights-Examiner~y2010m5d26-Germans-legalized-
prostitution-brought-more-exploitation-than-emancipation-of-women?#comments 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ,  
ГОРЕЩИ НОВИНИ 

ЖАЛБ А С РЕ ЩУ Б ЪЛГАРИЯ  ЗА НАРУШ Е НИЕ  НА ДОС ТЪПА 
ДО К АЧЕ С ТВ Е НО ЗДРАВ Е ОПАЗВ АНЕ  И  ДИС К РИМ ИНАЦИЯ  

М Е ЖДУ ПОЛЗВ АТЕ ЛИТЕ  НА М Е ДИЦИНС К И  УС ЛУГИ  

На 06 юли 2010 год. Фондация "БЦДИ - клон Пловдив" и Асоциация "Активни 
потребители - клон Пловдив" изпратиха до Европейската комисия Колективна 
жалба от името на 6000 пациенти от гр. Пловдив и региона, поради нарушение на 
правото на ЕС, свързано с достъпа до качествено здравеопазване, гарантиращо 
най-висок стандарт на здраве, и забраната на дискриминация между ползвателите 
на медицински услуги. 
 

На 20 август 2010 год. Генерална дирекция "Здраве и потребители" на ЕК - в 
лицето на Лоран Верние - уведоми двете организации, че жалбата е регистрирана 
и разпределена за извършване на проверка, като понастоящем се намира на 
етап събиране на информация от държавата. Очаква се извършването на 
преценка дали да бъде открита процедура срещу България за нарушение на 
правото на ЕС, както и дали е необходимо сезирането на Съда на ЕС в Люксембург. 
 

адв. Милена Кадиева – управител на 
Фондация „БЦДИ – клон Пловдив” 

MAKE NOISE FOR FREE CHOICE! 

ПЕТИЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР 

Жените от Шведската либерална партия обявиха петиция за правото на свободен, 
сигурен и законен аборт за всички жени в Европейския съюз. За да бъде внесена 
пред ЕС са нужни 1 млн. подписа. 

Подкрепете тази петиция на адрес: http://www.makenoiseforfreechoice.eu/ 



 17 

ПЕ ТИЦИЯ  НА Е В РОПЕ ЙС КИЯ  ПАРЛАМ Е НТ   
ОТ  2  С Е ПТЕ М В РИ  2010Г .  
ПОС ТАВ И  НАЧАЛОТО НА 

„Е В РОПЕ ЙС К А ГОДИНА З А Б ОРБ АТА 
 С  НАС ИЛИЕ ТО С РЕ ЩУ ЖЕ НИТЕ ”  

На пресконференция в Брюксел в четвъртък, 2 септември, организирана по 
повод борбата срещу насилието над жени, евродепутатът от НДСВ д-р Антония 
Първанова заедно с други членове на Европейския парламент създадоха петиция, с 
която се постави началото на „Европейска година за борбата с насилието срещу 
жените”. 

Д-р Антония Първанова заяви: "Всички заедно трябва да подкрепим 
европейската петиция за създаване на „Европейска година за борба с насилието 
срещу жените” и да призовем Европейската комисия да предложи Директива за 
борба с насилието, основано на полов признак. Предложените от Комисията мерки 
трябва да бъдат насочени към защита на жертвите, предотвратяване на 
последващо насилие, гарантиране на социалните им и икономически права, 
осигуряване на помощ за тяхното реинтегриране в обществото и на пазара на 
труда." 

Евродепутатите изтъкнаха, че Европа подценява този изключително 
сериозен проблем. Свидетелство за това са и последните данни, според които 
повече от 60 милиона жени в Европейския съюз стават жертва на физическо насилие 
поне веднъж в живота си. Членовете на Европейския парламент изразиха 
безпокойството си, че Европа явно не е постигнала достатъчно по отношение на 
тази борба и липсата на интерес от страна на Европейската комисия е тревожна.  

С влизане в сила на Договора от Лисабон гражданите придобиха ново 
правомощие - те могат директно да предлагат законодателство на Европейската 
комисия. На това основание по инициатива на Марк Тарабела (Група на 
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент),  
Барбара Матера (Група на Европейската народна партия (християндемократи), 
Антония Първанова (Група на Алианса на либералите и демократите за Европа), 
Марайе Корнелисен (Група на Зелените/Европейски свободен алианс) бе 
организирано внасяне на европейска петиция за създаване на „Европейска 
година за борба с насилието срещу жените”.  
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Специално приложение 

Институт за женски човешки права в България 
 
 

Уникална инициатива, създадена в резултат на съвместните усилия на три 
партньорски организации бе родена в България през 2004 г. – Институт за 
обучение по женски човешки права. Институтът има за цел да повиши 
знанията на млади юристи от Централна и Източна Европа и от Общността на 
независимите държави за международните стандарти по женски човешки 
права, в т.ч. насилие спрямо жените, сексуални и репродуктивни права и 
здраве, дискриминация на пазара на труда и застъпничество. 

 
Българският партньор в това академично начинание е Фондация 

„Български център за джендър изследвания”, която успя да създаде добре 
организирана и съдържателна образователна програма и да осигури 
преподаватели – академици и практици – от цял свят. От създаването на 
Института до днес са проведени успешно две академични години (2004г. – 2006г. и 
2007г. – 2009г.), всяка с продължителност от 4 семестъра. По време на обучението 
студентите получават задълбочени познания в областта на защитата на правата 
на жените, развиват своите практически умения при водене на дела и 
организиране на застъпнически кампании, посредством регионални и 
международни инструменти като Европейската конвенция за защита правата на 
човека и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация спрямо 
жените на ООН, Факултативния протокол към Конвенцията и техните механизми: 
Европейският съд за правата на човека, Комитетът към Конвенцията на ООН, 
както и Комитетът по правата на човека към ООН. Институтът предоставя 
изключителна възможност на юристите да получат знания за европейските 
стандарти и механизми за равно третиране на жените и мъжете. 
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В момента се провежда 3-тата сесия на Института (2009г. – 2011г.) и в него се 
обучават новите 26 студенти, избрани измежду 100 кандидати от региона. Юристите 
са от следните държави: Азербайджан, Албания, Армения, Босна и Херцеговина, 
България, Испания, Латвия, Македония, Молдова, Полша, Сърбия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украйна.  
Настоящата сесия си поставя следните конкретни цели: 

- да формулира на регионално и национално ниво застъпнически стратегии за 
защита на женските човешки права в страните от Централна и Източна Европа 
и от Общността на независимите държави; 

- да изгради капацитет сред участниците да водят дела в защита на женските 
човешки права на национално, регионално и международно ниво; 

- да предоставя непрекъсната подкрепа и експертиза на участниците от 
посочените страни в процеса на завеждането на дела пред различни 
национални и международни инстанции; 

- да подкрепят създаването и укрепването на мрежа от юристи по правата на 
жените в региона. 

Институтът предоставя възможност за анализ на съществуващата правна теория по 
отношение на правата на жените, антидискриминационното законодателство и 
практика, както и да се допринесе за развитието на нови правни аргументи за 
усъвършенстване на законодателството в тази област. 
 
Екипът от лектори на Института включва известни преподаватели и експерти от 
Европа и САЩ, специализирали в областта на насилие, основано на пола, 
репродуктивни права, международни стандарти и механизми за защита на правата 
на жените. Завършилите през първите 2 академични сесии юристи също участват 
като преподаватели и модератори по време на семестрите.  
Общо 4-те семестъра на Института се провеждат в България в продължение на една 
седмица, през 6 месеца. През тези 2 години се обучават избраните в началото на 
всеки две академични години юристи. Обучението е английски език. Последните 2 
сесии на Института бяха организирани като заседания в съдебна зала, а участниците 
защитаваха хипотетични съдебни казуси пред Европейския съд по правата на 
човека, Комитета по правата на жените към ООН и Комитета по човешки права към 
ООН. 
 

 Организаторите на Института планират да подкрепят съвместни изследвания и 
застъпнически кампании на участниците, свързани с подходящи международни 
събития, кампании и др. 
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В настоящото специално приложение редакционната колегия на Актуално за 
равнопоставеността зададе 4 еднакви въпроса на трима от участниците в 
Института за обучение по женски човешки права. Целта на интервютата беше не 
само да представим участниците, а чрез тях да научим повече за реалното 
положение на жените в техните страни. Интервюираните за този брой са 2 жени и 
един мъж - Наташа Боскова от Македония, Шукхрат Такхиров от Узбекистан и 
Джамила Шарифова от Таджикистан.  
 
 
1. Бихте ли описали накратко ситуацията във вашата страна във 
връзка с равнопоставеността между мъжете и жените. Кои са 
основните проблеми, когато се говори за дискриминация и 
(не)равнопоставеност? 
 
 
Наташа Боскова, Македония 
В Република Македония има доста сфери от обществения живот, в които 
неравнопоставеността между половете съществува. Трудно е да се избере коя от 
тях е най-важната. Съществуващите джендър роли генерират 
неравнопоставеност в политическата, икономическата и социалната сфера. 
Представителството на жените е подценено при вземането на решения, като 
например имаме само две жени министърки от общо 15 министерства и нито 
една жена кмет в 84-те общини, включително Скопие. Феноменът на семейното 
гласуване е все още един от многото проблематични въпроси, касаещ 
дискриминацията на жените, когато те употребяват своето политическо право на 
глас. Липсата на силна жена-политик допринася за слабото представяне на 
жените в обществения сектор. 
Стереотипизирането на джендър ролите води и до неравнопоставеност на 
жените и мъжете в икономическата сфера. Много често жените вършат 
домакинската работа  или получават работа, която е по-малко платена в 
сравнение с тази на мъжете. Има огромна разлика при получаване на услуги в 
социалната сфера при жените, които живеят в бедните райони. Те са изключени 
от възможността да вземат решения, да получават социални и здравни услуги и 
икономическо развитие, което много по-лесно ги прави жертва на насилие. 
 



 21 

Шукхрат Такхиров, Узбекистан 
Конституцията на Узбекистан гарантира  равнопоставеността между мъжете и 
жените. Жените могат да създават свои женски неправителствени организации и 
асоциации, да участват в обществения, икономическия, политическия и културния 
живот на обществото и на държавно ниво. Но за съжаление са налице случаи на 
дискриминация на жените, домашно насилие, изнасилвания, трафик на жени и 
други видове престъпления. 
 
Джамилия Шарифова,Таджикистан. 
В Таджикистан политиката за равнопоставеност между половете се развива в 
правилната посока, посредством приемането на национално законодателство и 
ратифицирането на международни норми по отношение на равенството на 
половете. Най-наболелите проблеми са достъпът до образование и ранните 
бракове. 
 
 
2. Какви законодателни и политически действия се вземат от вашите 
политици, респективно правителството за да се развива 
равнопоставеността? 
 
Наташа 
Конституцията на Македония гарантира равни права между мъжете и жените. 
Законът за равни възможности между жените и мъжете се очаква да елиминира 
стереотипите, да подобри политическото представителство на жените, да повиши 
техните икономически възможности и т.н. Все пак, само приемането на подобен 
закон не е достатъчно да разруши досегашната, дълбоко вкоренена погрешна 
представа за жените в Македония. С поправките в Семейния и Наказателния 
кодекс съществуващият закон за защита от домашно насилие беше хармонизиран 
с останалото законодателство. Но все още няма достатъчно ефективна защита 
поради недобър синхрон между институциите. Освен приемането на закони, 
които да подобрят равнопоставеността между половете, правителството не 
предприе никакви други мерки и не определи своя политика, която да осигури 
равнопоставеността на политическа, икономическа и социална основа. 
Приемането на Избирателен закон, който предлага политическите партии да 
поставят на всеки трима кандидати и един от различен пол доведе до значително 
подобряване и избиране на 33% жени в парламента. Но този закон не предлага 
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никакви мерки, които да гарантират избора на определен брой жени за кметове. 
 
Шукхрат 
Конституцията, както и други законодателни актове гарантират правата и 
свободите на жените. Сред законодателните актове в това отношение са 
Наказателният кодекс, Кодексът на труда, Законът за борба с трафика на хора и 
др. Към Кабинета на Министър председателя е създадена Комисия за жените, а в 
парламента има жени народни представителки. Майките на деца до 2 годишна 
възраст получават социални надбавки, като имат право да отглеждат децата си до 
2 години, запазвайки работното си място. Жените се пенсионират на 55 годишна 
възраст. 
 
Джамила 
Таджикистан има приет Национален план за защита на правата и интересите на 
децата (2003г. – 2010г.), който изисква защитата на децата от насилие и осъжда 
липсата на мерки в тази посока. Сред другите законодателни актове, осигуряващи 
равнопоставеност на половете са и приетите с Решение 391 „Основни насоки на 
държавната политика за осигуряване на равни права и възможности на мъжете и 
жените в Таджикистан за периода 2001 – 2010 г.”, които поставят рамката за 
постигане на джендър равнопоставеност. Насоките бяха допълнени през март 
2005 г. с приемането на Закон за осигуряване на равни права на мъжете и жените 
и за равни възможности и за изпълнение на тези права, който съдържа 
определение за дискриминация в съответствие с Конвенцията за премахване на 
всички форми на дискриминация спрямо жените на ООН. Джендър 
равнопоставеността е защитена от Конституцията на Република Таджикистан, а 
жените и мъжете имат равни права, защитени в различни законодателни актове, 
като Семейния и Гражданския Кодекс, както и чрез приемането на различни 
програми, насочени към повишаване статута на жените в обществото и 
осигуряване на равенството на жените и мъжете. 
След обявяването на независимостта си Таджикистан ратифицира 7-те основни 
международни документа по правата на човека: К он вен цията  за  п равата  н а  
децата  (ратифицирана през 1993 г.); К он вен цията  за  п ремахван е  н а  всички  
форми  н а  дискримин ация  сп рямо  жен ите  (ратифицирана през 1993 г.); 
К он вен цията  п ротив  изтезан ията  и  дру ги  форми  н а  жестоко ,  
н ечовешко  или  у н изителн о  отн ошен ие  или  н аказан ие  (ратифицирана 
през 1994 г.); Между н ародн ия  п акт  за  икон омически ,  социалн и  и  
ку лту рн и  п рава  (ратифицирана през 1998 г.); Между н ародн ия  п акт  за  
граждан ски  и  п олитически  п рава  и  Факу лтативн ия  Протокол  към него 
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(ратифициран през 1998 г.); Международната конвенция за защита правата на 
всички мигриращи работници и членовете на техните семейства (ратифицирана 
през 2002 г.). Съгласно чл. 10, § 3 от Конституцията международните  актове, 
ратифицирани от Таджикистан са интегрирана част от националното 
законодателство. В случай на противоречие се прилагат нормите от 
международното законодателство. 

 

3. Ако Вие бяхте министър председател на вашата страна какви щяха 
да бъдат първите ви мерки, които да подпомогнат развитието на 
равнопоставеността? 
 
Наташа 
Преди всичко ще предложа закони, които да гарантират еднакво отношение към 
всички. Също така ще предложа процедури за защита в случаите на нарушение на 
определени права и ще акцентирам върху защитата на жените. Ще предложа 
политика, която да увеличи присъствието на жените в управлението и 
политическите партии. Ще подобря сегашното законодателство, отнасящо се до 
домашното насилие, така че то да осигури прилагането на гражданските права 
предписани от Семейния закон. Ще предложа стратегия за ефективно 
сътрудничество между сродните институции с оглед да се осигури бърза и 
ефективна защита на жертвите от домашно насилие. 
 
Шукхрат 
Ако аз бях министър председател на моята страна първите ми предложения щяха 
да изискват приемане на Факултативния протокол към Конвенцията за 
премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените (CEDAW), както и 

някои други международни документи, засягащи защитата на правата на 
жените, а така също и да увелича социалната защита на жените, 

особено когато те са в майчинство. 
 

Джамила 
Най-напред ще създам условия за обучение на 

администрацията за по-добро познаване на 
националното законодателство и неговото стриктно 

прилагане. 
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Извънредно приложение 

ЖАЛБА № 44-01-137 ОТ 16.09.2008 г. – БЕЗ УВАЖЕНИЕ! 
Комисия за защита от дискриминация 

 
 
На 15.09.2010 КЗД реши, че изработените и излъчени по поръчка на "Винпром 
Пещера" АД графични и видео реклами на продукта "мастика Пещера" с 
наименование "Страст на кристали" и "Сезонът на дините" не представляват 
дискриминация! 
 
Какво уважи КЗД?  
На 15.09.2010 г. Комисията за защита от дискриминация уважи: 
 
1) "готовността" на всеки български мъж да изглежда като "пълен идиот" пред всяка 
"напращяла диня" (горкият български мъж - от КЗД не му оставиха дори правото да 
не изглежда така сякаш е с "диагноза" когато види две гърди); 
 
2) "възможността" на всяка българска жена да бъде асоциирана с "динен 
триъгълник" 
(е, така поне, когато българката иде в чужбина би могла по-лесно да си намери 
мястото под някой фенер. То какво друго и остана на българката, освен като 
истинска родолюбка да подкрепи създавания за нея имидж на "секси мацка със 
силиконови инвестиции"). 
 
И в този ред на мисли, тя – Комисията може и да е права, защото излиза, че мъжете в 
този случай са дискриминираните, а жените, напротив, облагодетелствани! 
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Ф ондаци я  „Б ЦДИ” пр и ема матер и ал и  за публ и куване в  
ел ектр онни я  бюл ети н.  М атер и ал и те тр ябва са в  обем не 

по-г ол ям от  2  стандар тни  стр ани ци  (по  1800 знака).  
М атер и ал и те тр ябва да бъдат  и зпр атени  едновр еменно  

на сл едни те e-m ail адр еси :  
office@b grf.org и  i_b alab anova@yahoo.com  

 
Публ и куването  на еди н  матер и ал  не означава 

непр еменно  съг л аси е на Ф ондаци я  „Б ЦДИ” с  и зл ож ени те 
възг л еди .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б юл ети нът  е подг отвен  от 
Ил и ана Б ал абанова-С той чева 

Рада Е л енкова 
Т аня  Т и шева 

 


