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НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
 

Равнопоставеността и правата на жените  

през 2010 година 

Геновева Тишева, 
Фондация „Български център за джендър 

изследвания” 

През изминалата 2010 година в областта на правата на жените можем да 
регистрираме известен напредък, но и сериозни предизвикателства и проблеми. 

Напредъкът, както винаги, се дължи на натиска на гражданското общество и 
неправителствените организации, а проблемните области, които се 

задълбочиха през 2010 г. са резултат и от разразилата се икономическа криза и 
наложените фискални ограничения. 

 
А. Насилие, основано на пола 
В сферата на борбата срещу насилието срещу жените е налице една 

изключително пъстра картина. Постижение през 2010 година е приемането на 
Правилник за приложение на Закона за защита от домашното насилие1. 
Правилникът дефинира параметрите на изпълнението на мерките за защита от 
домашното насилие, взаимодействието между държавните органи и 
неправителствените организации, работещи по въпросите на домашното 
насилие, както и механизма на ежегодното финансиране на проекти на тези 
организации за изпълнение на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) от 
държавата, по бюджета на Министерство на правосъдието. Правилникът бе 
изработен чрез сътрудничество на институциите с неправителствените 
организации, и по-специално на Алианса за защита срещу домашното насилие 
(АЗДН), но приемането му закъсня до средата на 2010 г., когато правителството и 
парламентът наложиха актуализация на държавния бюджет, поради 
икономическата криза. Приемането на правилника е безспорен успех в 

1 Обн. ДВ бр. 45 от 2010г. 
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развитието на конкретно законодателство в областта на защитата на жените и 
техните деца от насилие, особено като се има предвид, че с неговото приемане се 
прие и промяна на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 
регламентираща нормативно възможността за спешно настаняване на жените 
и децата в ситуация на насилие в кризисните центрове и подслони на 
неправителствени организации. Тази промяна бе в резултат на предложение и 
изричното настояване на АЗДН. 

Въпреки посочената нормативна промяна обаче конкурс за проекти за 
2010 г. така и не бе обявен. Предвидените за 2010 г. 500 000 лева по бюджета 
на Министерство на правосъдието не бяха отпуснати, а бяха пренасочени, 
очевидно, по друго предназначение. Последвалата 5 - месечна кампания на 
АЗДН даде резултат. Средства по бюджета на МП за 2011 г. бяха отпуснати и в 
средата на януари 2011 г. министерството обяви първия конкурс за проекти 
на НПО, работещи в сферата на домашното насилие. 

Отново благодарение на Алианса бе включването на специална 
разпоредба в новия Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия2, ограничаваща правата на извършителите на 
домашно насилие. Така разрешения за придобиване и/или съхранение на 
взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, 
съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси не се 
издават на лице, спрямо което през последните три години са налагани мерки за 
защита по Закона за защита от домашното насилие ( чл. 58,  ал. 1,  т. 8 от 
специалния закон за оръжията).  

През 2010 г. организациите - членове на АЗДН са оказали помощ и са 
предоставили услуги на над 5 000 жертви на домашно насилие. Наред с 
предоставянето на защита и подкрепа на жертвите, организациите работят 
активно в областта на превенцията на насилието сред деца, млади хора и 
рискови групи. Статистиката сочи, че през 2010 г. са обхванати около 2000 
представители на тези групи. Заведените през 2010 г. дела по ЗЗДН3 са над 500. 
Само в Районен съд – София общият брой на новообразувани дела по този закон 
през годината е около 600. Близо 400 са жертвите на насилие, които са били 
настанени в общо 6-те кризисни центъра в градовете София, Варна, Бургас, 
Плевен, Силистра и Перник, като се има предвид че някои от тях бяха открити 
след средата на 2010  г. и средният престой на клиентите е 3 месеца. 73% от 
потърсилите помощ са пълнолетни (жени), а останалите 37,6 % съставляват дела 
на децата. 
 
 Б. Трафик на хора 

В областта на трафика на хора, и предимно на жени с цел сексуална 

2Обн. ДВ бр. 73 от 2010г. 
3 Посочената цифра обхваща единствено случаите постъпили в организациите от  
АЗДН и не е представителна, предвид „скрития” характер на домашното насилие. 
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експлоатация, като безспорно постижение се отчита приемането в края на 2010 г. на 
резултатите от проекта за изготвяне на Национален механизъм за насочване и 
обгрижване на лица пострадали от трафик (НМН). Механизмът е резултат от 
двугодишен труд на Фондация Асоциация „Анимус” по съвместен проект с 
партньорството на Националната комисия за борба с трафика на хора. Механизмът е 
концентриран върху защитата на правата на жертвите и върху 
сътрудничеството на заинтересованите организации и институции в области 
като: идентификация и насочване, закрила и подкрепа, социално включване 
(реинтеграция), участие в наказателното производство и компенсация. Той бе приет 
в резултат на съвместна работа на партньорите с ключови организации и 
институции за защита на пострадалите от трафик и представлява доразвити 
законови положения, въз основа на международен опит. Надеждата е, че този 
механизъм ще сработи реално, че ще бъде финансиран от държавата в много близко 
бъдеще и че ще се отрази положително върху положението на жертвите, които в 
момента са лишени от реална и цялостна защита. Нужна е промяна както в Закона за 
борба с трафика на хора, така и в Закона за подпомагане и финансова компенсация 
на пострадалите от престъпления. За да се осигури достъп на жертвите на трафик до 
правосъдие е необходимо да се осигури правното им консултиране от самото 
начало на тяхната идентификация като жертви на трафик, както и да им се осигури 
достъп до правна помощ и представителство в процеса.4 

По информация на вътрешния министър, представена края на ноември 2010 г., 
общо жертвите на трафик на хора у нас са 561, като от тях 523 са жени, 79 - деца, от 
които пет са малолетни. Към ноември 2010 г. прокуратурата е водела 261 досъдебни 
производства, от които 108 са били новообразувани. Осъдените за трафик на хора 
тогава са били 87, от които 72 с влезли в сила присъди. Само трима души са станали 
защитени свидетели на прокуратурата. 

По данни на представител на Главна прокуратура, за 2010 г. съотношението 
вътрешен международен трафик е 45 към 55 процента. 

 
В. Равенство на половете и джендър стереотипи 

 За поредна година не бяха предприети действия по посока на изграждане на 
държавен орган по равнопоставеността на мъжете и жените, както и за координация 
на държавните органи в тази област. Работата на няколко служители от едно звено в 
МТСП за подготовка на годишни планове по равнопоставеността и за организиране 
на няколко срещи на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете 
е крайно недостатъчна. Липсва законова база, с която да се създаде такъв орган и да 
се регламентират ясно компетенциите му. Без законодателство и без орган по 
равнопоставеност приеманите всяка година годишни планове по равнопоставеност 

4 Такава помощ и правна подкрепа не е осигурена към момента и на практика 
жертвите на трафик са лишени от достъп до правосъдие. 
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на жените и мъжете ще остават неизпълнени и необезпечени с ресурси и 
финансови средства за изпълнение. Поради това и Националният план за 
действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2010 г.) в 
голямата си част остана неизпълнен.5 През декември 2010 г. бе приет от 
Министерски съвет и Националният план по равнопоставеността за 2011 г.6. 
Прави впечатление по-обширното включване в плана на няколко теми, повдигнати 
в течение на 2010 г.: необходимостта от борба с насилието, основано на пола; 
борбата срещу стереотипите в медиите; гарантиране на равнопоставеността 
на жените в областта на отбраната. За първи път се наблюдава по-добра 
координация с плановете и програмите, свързани с домашното насилие и трафика 
на хора. 

Проблеми на равнопоставеността на жените и мъжете и на правата на 
жените бяха представени от НПО и в процеса на Универсалния периодичен 
преглед на изпълнението на задълженията на България по основните 
инструменти на ООН. На срещата в Женева в началото на ноември 2010 г. 
повече от 15 държави-членки поставиха въпроси на България, свързани с 
равнопоставеността и домашното насилие. 

 
Интересно развитие претърпя съдебната практика и практиката на държавни 

и обществени регулационните органи, вкл. в борбата с джендър стереотипите.  
Пример за позитивна съдебна практика е решение на Административния съд 

– София град от юли 2010 г. Делото е образувано по жалба на жена, на която е 
отказана ин витро процедура поради навършване на 43-годишна възраст. С 
решението си съдът постанови, че условията за предоставяне на подпомагане на 
жалбоподателката би следвало да бъдат поставени в зависимост от обективното й 
медицинско състояние и нормативно определената в подзаконов нормативен акт 
възрастова граница за ин витро процедура е дискриминационна и противоречи на 
Конституцията на Република България и Закона за защита от дискриминация. 
Съдът отмени заповедта на Фонда за асистирана репродукция. Решението се 
основава на съдебно-медицинската експертиза по делото, според която въпреки 
възрастта изследванията на жената са били в референтните граници за 
извършване на ин витро процедурата. Това съдебно решение отваря възможност 
за промени в нормативната регламентация на процедурите ин витро. 

През април 2010 г.7 съдия от Софийски районен съд постанови решение по 
дело за сексуален тормоз. Решението демонстрира пълно неразбиране и 
незачитане на правото на свобода от полова дискриминация. Ищцата сочи, че е 
била жертва на сериозен и продължителен сексуален тормоз от типа quid pro quo 

5 Планът е публикуван на интернет страницата на МТСП 
www.mlsp.government.bg/equal/publ.asp?id=52 
6 Виж страницата на МС www.government.bg 
7 26 април 2010 г., СРС 28- ми състав, гр.  дело  6950/ 2004 г. 
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на работното й място от страна на нейния директор, тормоз, който се е изразявал в 
непрекъснати сексуални намеци и домогвания. Тъй като е отхвърлила всякакви 
предложения за интимност, ищцата е била уволнена от директора. Незаконността 
на уволнението е била установена с влязло в сила съдебно решение. По заведеното 
дело пред СРС за сексуален тормоз съдията приема, че такъв тормоз не е бил 
налице с мотиви, които само потвърждават и засилват съществуващите джендър 
стереотипи. Сексуалните намеци на ответника, като например: ”че както се е 
навела, (вписвайки данни в дневника в учителската стая – бел. автора) да 
внимавала нещо да не й се случи”, съдията тълкува по следния начин: „думите на 
ответника могат да представляват загриженост за здравето на ищцата”. Ако 
пък те имали друг смисъл, то „за една жена над 42 г. това е равносилно на 
комплимент”. В крайна сметка, независимо че не установява сексуален тормоз от 
цялостното поведение на ответника, съдията му забранява да упражнява такъв за в 
бъдеще. 

Интересно развитие през 2010 г. претърпя съдебната и 
административната практика в сферата на борбата с джендър 
стереотипите. Посочена като една от основните области за въздействие в 
Плана за равнопоставеност на жените и мъжете за 2010 година, в практиката 
на съда и на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) тя е непозната, 
действията на тези институции са доста непоследователно. 

 
През 2010 г. бе заведено дело от Български хелзинкски комитет (БХК) срещу 

военното министерство за дискриминационна наредба, според която жените не са 
допускани до отдаване на почести в Националната гвардейска част (Наредба № 14 
от 18.10.2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба, за които 
поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е 
съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 
от Закона за защита от дискриминация). Делото се завежда пред Върховния 
административен съд, от името на две студентки. БХК иска Съдът да направи 
запитване до Съда на европейските общности дали общностното право позволява 
такова дискриминационно изключване. 

През 2010 г. излезе дългоочакваното решение на КЗД по преписка 217/2008г. 
или по-известно сред обществеността като „делото срещу мастика „Пещера”. Две 
години след завеждане на дело в КЗД за обявяване на дискриминационни на реклами 
на мастика „Пещера”, тринадесет жени не получиха справедливост. Според 
Комисията, въпреки конкретните оплаквания на жалбоподателките, въпреки 
представените обстойни експертизи, не е налице prima facie дискриминация в 
случая, независимо от открито дискриминиращите жените послания в рекламите. 
Решението на КЗД е обжалвано пред ВАС, като насрочването е едва за юни месец 
2011 г. Доверието на женските организации в институциите, създадени за да водят 
борба с джендър стереотипите е силно разклатено. Прави впечатление „щадящото” 
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отношение на КЗД към корпорацията „Винпром” – Пещера, към медиите, които са 
разпространили тези послания, толерирането на тяхното противоправно 
поведение. То рязко се отличава от често безкомпромисното отношение към 
актове на държавните институции. Впечатлението е, че това наглед невинно дело 
срещу стереотипите в рекламите попада в сърцевината на конфликта между 
частния интерес и човешките права. Вероятно окончателното решение на това 
дело ще се търси пред международни институции извън страната България. Във 
всички случаи, процедурата и отношението по същество към проблема в момента 
граничат с отказ от правосъдие по дела срещу джендър стереотипи в рекламите. 

За разлика от решението на КЗД, 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 от август 2010 г., 
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 Етичната комисия на НСС е сериозна стъпка към 
отчитане на мнението и 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 
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недвусмислен начин да стане ясно, че се престъпва 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.8 

И така, един орган по саморегулация предприе първата стъпка срещу 
сексистките реклами и даде надежда на неправителствените организации и на 
българските жени, че ако не те, то поне техните дъщери няма да бъдат обект на 
уронващи човешкото достойнство реклами. 

8 Решенията и на КЗД и на ЕК към НСС по повод рекламата на мастика 
„Пещера” бяха представени в бр. 3 за 2010г. на Актуално за 
равнопоставеността. 
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Н .  Пр .  Тария  Лайтиайнен ,  Посланик  на  Финландия  в  
България  

пред 

Актуално за равнопоставеността 
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Интервюто с Н. Пр. Лайтиайнен бе резултат от случайна среща. Останах 
впечатлена от сърдечната усмивка, струящата енергия и спокойната увереност у 

жената, стояща пред мен. Когато тя ми сподели, че е Посланикът, изпратен от 
Финландското правителство в Афганистан веднага след падането на жестокия 

режим на талибаните си дадох сметка, че пред мен стои една изключителна жена. 
Моето предложение да даде интервю за Актуално за равнопоставеността Н. Пр. 

Тария Лайтиайнен прие веднага. 

 

Ваше Превъзходителство, Вие имате богата дипломатическа кариера. 
Бихте ли споделили какви са предимствата/недостатъците или, може би, 
препятствията пред една жена на такава позиция. Коя до момента е най-
предизвикателната мисия за Вас? 

Смятам, че жената или мъжът трябва да са професионалисти и това е 
единствената черта, която е важна, за да си вършиш работата. Според мен реакцията 
на хората спрямо жената – дипломат зависи най-вече от среда, образование, личен 
опит и не толкова от преобладаващата социо-културна нагласа. 

За период от 3 години (2002 – 2005 г.) Вие сте била Посланик в Афганистан 
и Пакистан. Това са годините непосредствено след падането на талибанския 
режим в Афганистан, когато фундаменталистите устройваха редовни 
публични бичувания, разстрели или убийства с камъни на заловени в 
прелюбодеяние или секс извън брака жени. Каква е ситуацията с жените в 
Афганистан днес? Как се чувствахте Вие като жена в Афганистан? 

Когато пристигнах като Посланик в Афганистан трябваше да създам 
дипломатическата мисия там именно, за да бъдат подкрепени процесите на 
демократизация и спазването на човешките права. През тези 3 години в Афганистан 
имах щастието да общувам с много афганистански жени и всички те бяха 
изключителни. Познавах жена, която шофираше автомобила си без да покрие 
лицето си и когато преминаваше през полицейски патрули нарочно отваряше 
прозореца на автомобила си. Най-обикновени жени, които до вчера са били 
принудени да носят бурка на публични места, нямали са право да работят, нито да се 
обучават след навършване на осем години, а дотогава им е било разрешено само да 
изучават Корана, сега искаха да се запишат на училище. Истината е, че не е виновна 
религията за положението на жените в Афганистан. Мъжете формулират и 
интерпретират нормите на Корана в Афганистан и формулировката е винаги в тяхна 
полза. Дори и малките момичета, на които им е било разрешено да изучават Корана 
не са научени да четат, а да запомнят наизуст онова, което им е прочел „учителят”. 
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Някои от мъжете използват религията като политически инструмент, но те не 
осигуряват на жените повече права, страхувайки се да не отслабне тяхната сила над 
жените. Ислямското право не се прилага над немюсюлмани, т. е. аз, като чужденка и 
немюсюлманка се чувствах свободна да не се съобразявам с налаганите забрани, и 
струва ми се, че от мъжете в Афганистан бях възприемана като представител на 
някакъв трети пол. Социалният статус на отделната личност е много важен за 
културата на Афганистан и в качеството ми на Посланик бях възприемана във всяка 
една ситуация с необходимото уважение и респект. След мисията си в Афганистан аз 
издадох книга9 за живота там и за финландско-афганистанските отношения през този 
период. В книгата си съм публикувала и много снимки на жените, с които съм се 
срещала и на които се възхищавам за силата на духа им и за желанието им да оцелеят 
в държава, в която жената няма стойност, ако не е притежание на някой мъж. 

Вие сте представител на държава, в която темата за 
равнопоставеността на жените и мъжете отдавна е сред водещите теми и 
представлява активна политика. През 1987 г. Финландия прие Закон за 
равните възможности на жените и мъжете. Кои са основните цели на този 
закон и как той промени положението на жените, на мъжете и на обществото 
като цяло? 

Законът за равните възможности на жените и мъжете бе естествена стъпка в 
историята на Финландия и бе приет безпроблемно от политическите партии в моята 
страна. Наричам тази стъпка „естествена”, защото началото е поставено още в края 
на 80-те години на 19 в., когато започва сериозен политически диспут за правото на 
гражданите да избират и да бъдат избирани в Парламента. През 1897 г. се повдига 
много сериозно въпросът за избирателни права на жените. Натискът да се дадат 
избирателни права на жените е сериозен по много причини – жените вече участват 
активно в социалния живот, учат в университети, имат важна роля в сферата на 
образованието и културата и участват на пазара на труда наравно с мъжете. 
Женските движения, както отляво, така и от десния спектър на политиката, активно 
издигат гласове за равнопоставеност в избирателния закон. По това време 
единственият аргумент срещу избирателните права на жените е твърде остарялото 
виждане за мястото на жената у дома като майка и съпруга, и дори много мъже във 
Финландия възприемат това виждане като прекалено старомодно. През 1906 г. за 
пръв път в света жените във Финландия получават избирателни права. Това е 
революционен момент в историята на женското движение не само за Финландия, а и 
за останалите държави в Европа. Финландските жени са първите в света, които могат 
да станат членове на Парламента. По време на изборите през 1907 г. от общо 200 
депутатски места 19 са заети от жени. И някак закономерно днес Финландия има над 

9 “Taksi Kabuliin” (Такси до Кабул), издадена на финландски език през 2006 г. 
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средния брой жени-народни представители в сравнение с държавите – членки на ЕС 
и с останалите страни в света. Законът за равните възможности, приет през 1987 г. 
има за основна своя цел да осигури пълна равнопоставеност на жените и мъжете и 
систематично и последователно да подобрява условията за постигане на 
равнопоставеност във всички сфери, посредством образование, изследвания, 
специални политики и мерки. Усилията са насочени не само към осигуряване достъп 
на жените в сфери, доминирани от мъже, а и обратното - достъп на мъжете до т.нар. 
„женски области”, като например учителската професия, отглеждане на деца и т.н.. 
През 1992 г. бе прието законодателство, забраняващо дискриминация поради 
бременност или отглеждане на деца, а от 1995 г. е приета законодателна мярка, 
според която във всички институционални структури представителството на 
отделните полове не трябва да е по-малко от 40%. През 1995 г. промяна в 
законодателството предвижда и мерки в областта на равнопоставеността и в бизнес 
компаниите, където при наличието на повече от 30 работници/служители 
работодателят трябва да подготвя ежегоден план за равнопоставеност на половете 
и да прилага адекватни мерки за постигането на равнопоставеността на половете, в 
т. ч. и да прилага адекватни мерки както за жените, така и за мъжете за съвместяване 
на личния и професионалния живот. Тази мярка е от голямо значение за развитието 
на икономиката, защото работодателите са облагодетелствани от това да се 
възползват от образовани мъже и жени, а това неминуемо води до стабилно 
икономическо развитие. 

Законът за равните възможности на жените и мъжете във Финландия 
предвижда и задължение на работодателите да осигурят на своите работници и 
служители среда без насилие, основано на пола. В случай, че работодателят 
неглижира задължението си да елиминира сексуалното насилие на работното място, 
неговите действия се считат за акт на дискриминация. 

Бихте ли описали системата от институции и органи по 
равнопоставеността на половете във Финландия? И един от важните 
напоследък въпроси, породен от финансовата криза е дали Финландия съкрати 
разходите си за политики за равнопоставеност на жените и мъжете? 

Първо трябва да кажа, че в Парламента е установена практика жените-
депутати, без значение тяхната партийна принадлежност да работят заедно по 
темата за равнопоставеността. Във Финландия имаме Съвет за равнопоставеност, 
създаден през 1972 г., който е консултативен орган в сферата на публичната 
администрация. Състои се от Председател и 11 членове, които се избират за 3 
години и представляват всички основни политически партии. Между Съвета и 
Министъра, отговарящ за равнопоставеността са установени регулярни контакти. 
Основната цел на Съвета е да осигурява постигането на равнопоставеност заедно с 
представителите на изпълнителната власт, с различни държавни и местни 
институции и органи, с представителите на работодатели и работници, и други 
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заинтересовани групи. Съветът трябва да осигурява възможности на отделните 
органи и институции за постигане на равнопоставеност на половете, посредством 
различни политики, консултации, обучения, изследвания и т.н. Към този Съвет 
функционират различни подкомисии, които организират публични дискусии и 
търсят решения на различни джендър проблеми. Една от подкомисиите е насочена 
изцяло към джендър проблемите на мъжете и нейните задачи са насочени към 
създаване на чувствителност сред мъжете по джендър проблеми като бащинство, 
насилие, сексуалност и т.н. Съществува и национален координатор по въпросите на 
жените, който предоставя информация за джендър проблематиката (изследвания, 
статистика и т.н.) на изследователи, на средствата за масова информация и на 
обществото като цяло. 

Във Финландия съществува и Омбудсман по равнопоставеността, чиято 
основна задача е да осигури ефективното и адекватно прилагане на Закона за 
равните възможности. Омбудсманът събира информация от различни институции и 
работодателски сдружения, както и от различни частни лица в случаи на подадени 
оплаквания за дискриминация. В правомощията на Омбудсмана са и проверките на 
работните места, както и да предоставя и публикува информация за положението 
на жените и мъжете във Финландия. 

Трябва да кажа, че кризата съвсем не е причина да се намаляват средствата за 
осигуряване на политики за равнопоставеност. Във Финландия не само, че не бяха 
съкратени тези ресурси, а напротив – те бяха увеличени, защото по време на криза 
политиките за равнопоставеност на жените и мъжете са още по-силно необходими. 

Каква е ролята на женските неправителствени организации и какво е 
сътрудничеството между тях и държавните институции в сферата на 
равнопоставеността на половете? 

У нас има много женски неправителствени организации, всяка от които 
работи в различни области на равнопоставеността. Всички те са активен партньор 
на държавните институции, в чиито задължения са и задълженията за осигуряване 
на политики на равнопоставеност на половете. Редовни контакти, съвместни 
дискусии, участия в общи конференции, проекти, изготвяне на законодателни 
инициативи, и т.н. Това е нормална практика и търсенето на обмяна на опит, 
информация и знания е взаимно – както от страна на държавните, така и от страна 
на гражданските организации. 

Ваше Превъзходителство, за българския читател Вашите думи звучат 
почти нереално. Не само, защото в България за съжаление културата на 
взаимодействие между институции и неправителствен сектор все още е 
неизградена, а и защото у нас се смята, че равнопоставеността е 
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постигната и нищо повече не трябва да се прави в тази област. Това е и един 
от аргументите в страната ни все още да липсва законодателство за 
равните възможности на жените и мъжете, а за институции, които да 
изработват и прилагат политики на равнопоставеност изобщо не се 
говори. Затова, разказаното от Вас за Финландия е всъщност 
достигнатата мечта за българските организации. И все пак, кои са 
предизвикателствата пред Финландия в областта на равнопоставеността 
през идващите години? 

Разбира се, че Финландия, въпреки постигнатото има и предизвикателства, с 
които трябва да се справи. Това е нормално, защото темата за равните 
възможности е динамична, така както е динамичен живота. Пред Финландия стоят 
въпроси за решаване в областта на политиките с емигрантите и 
равнопоставеността на половете сред тях, повишаване на чувствителността и 
знанията по темата, и т.н. Това са проблеми, които Финландия ще реши 
благодарение на съвместната работа на гражданското общество и държавните 
институции, водена от принципите на спазването на човешките права. 

Моят последен въпрос към Вас е какво е Вашето лично мнение за 
равнопоставеността на жените и мъжете в България? 

В България съм от около година и половина и мисля, че имам достатъчно 
натрупани впечатления. Тук има много високо образовани жени и мъже, които 
участват равнопоставено на пазара на труда. И именно затова съм изумена от 
съществуващата в същото време среда на толериране на сексистки прояви в 
общественото пространство и поставянето на жената в България единствено в 
контекста на сексуален обект. Струва ми се, че неправителствените организации в 
България трябва заедно с държавните институции да поведат битка срещу 
унизителния образ на жената и, понякога на мъжа, който се лансира в публичното 
пространство. 

Интервюто взе Илиана Балабанова-Стойчева 
Февруари, 2011 г. 

София 
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Предявяване  на  икономическите ,   

социални  и  културни  права  на  жените  

НОВИНИ ОТ СВЕТА 
 

Пилотна програма за тестване на Ръководство за водене на производства 
пред Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по 

отношение на жените и на Комитета на ООН за икономически, социални и 
културни права 

 
Адвокат Милена Кадиева, 

Фондация „Български център за джендър изследвания”, гр. Пловдив 

Национални, регионални и международни организации, ангажирани със 
защита правата на жените, отбелязват, че в световен мащаб се наблюдава ясна 
тенденция за увеличаване на активността в сферата на защита на женските 
човешки права, особено в частта свързана с организирането на информационни 
кампании, обучение и превенция на нарушението на правата на жените. Въпреки 
това, прави впечатление, че производствата, водени на регионално и 
международно ниво все още се броят на пръсти. В допълнение, следва да се 
отбележи, че в преобладаващия брой случаи на международна защита на женските 
човешки права се коментират граждански и политически права като правото на 
жените на участие в политиката, правото им да бъдат защитени от насилие, 
основано на пола и множествена дискриминация, и в много по-малка степен се 
предприемат действия за защита на техните икономически, социални и културни 
права. 

Две от най-активните организации, ангажирани с обучение в сферата на 
защита правата на жените, което да бъде прилагано на практика на национално, 
регионално и международно ниво - Международната мрежа за наблюдаване на 
правата на жените – Азия Пасифик (International Women’s Rights Action Watch Asia 
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Pacific) и Мрежата за икономически, социални и културни права (Economic Social and 
Cultural Rights Network), отбелязват и че Факултативният протокол към Конвенцията 
за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените не се 
използва често в качеството му на специален механизъм и средство за защита на 
женските човешки права. 

Отчита се например и че практиката на Международната мрежа за 
наблюдаване на правата на жените – Азия Пасифик, въпреки че засяга проблеми 
свързани с репродуктивните и сексуални права и здраве, все още не застъпва в 
достатъчна степен съществената равнопоставеност на половете (substantive equality) 
и негативните резултати от липсата на нейното проявление, особено в сферата на 
осигуряване и гарантиране на правото на достъпна и питателна храна, вода, правото 
на дом, земя, социална осигуреност, работа и образование. 

В отговор на разпознатата нужда от специализирани помагала за обучение в 
сферата на водене на производства за защита правата на жените на международно 
ниво, особено пред два от комитетите на Обединените нации, а именно Комитетът за 
елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените и 
Комитетът за икономически, социални и културни права, Международната мрежа за 
наблюдаване на правата на жените – Азия Пасифик и Мрежата за икономически, 
социални и културни права обединиха експертните си познания и от лятото на 2010 
год. са в процес на изработване на специално Ръководство. 

 
Посредством Ръководството за водене на производства пред двата 

визирани комитета на ООН организациите предоставят помощта си на 
адвокати и неправителствени организации от цял свят, които имат амбицията 
и желанието да ползват съществуващите правни механизми за защита на 
женските права, особено икономическите социалните и културни права. 

 
Подготвяното от тях Ръководство беше тествано в рамките на проведено в 

Пенанг, Малайзия (03-06.12.2010 год.) обучение, в което участие взеха 15 адвокати и 
активисти за защита на женските човешки права от 13 държави: Летиция Кабусаки – 
„Латиноамерикански екип за джендър справедливост”, Аржентина; Джесика Сото – 
„Център за правото на дом и за защита от принудително отстраняване”, Камбоджа; 
Силвана Санчес и Асусена Соледиспа – „КЛАДЕМ”, Еквадор; Роуз Онсаре и Естер 
Ваверу – „Асоциация за международно развитие”, Кения; Карен Лай – Малайзия; г-жа 
Баткшиг – „Център за човешки права и развитие”, Монголия; Александра Солик – 
„Коалиция КАРАТ”, Полша; Клер Радила – „Джендър права”, Филипините; Худа Файкер 
– „Женски правен център”, Южна Африка; Елена Олеа – „Регионален център за 
човешки права и джендър справедливост”, Испания; Сандра Ратжен – „Международн 
център за права на човека”, Швейцария; Сибонгиле Ндаше – „ИНЕРРАЙТС”, 
Великобритания; Милена Кадиева – „Български център за джендър изследвания – 
клон Пловдив”, България. 
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Основна цел на обучението беше тестване полезността на изготвяното 
Ръководство чрез: изграждане и ползване на вече изградени специфични умения за 
водене на производства пред органите на ООН и в частност Комитета за 
елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените и 
Комитета за икономически, социални и културни права (след влизане в сила на 
Факултативния протокол, подписан на 18.06.2008 год.); предоставяне на възможност 
за обща експертна работа на поканените участници и изграждане на мрежи за 
сътрудничество между организациите им; подкрепяне усилията на участниците за 
иницииране на по-голям брой производства на международно ниво. 

Работата започна с представяне на Ръководството, което включва: 
международните стандарти в сферата на защита правата на жените; практиката на 
международните институции; указания за изготвяне на алтернативни доклади от 
страна на неправителствени организации и за тяхно участие в сесиите на комитетите 
на ООН при разглеждане на националните периодични доклади на държавите по 
основните конвенции за защита правата на човека; указания за сезиране на 
специализирани органи на ООН извън комитетите извършващи мониторинг на 
деветте основни конвенции за защита правата на човека, с фокус върху онези, които 
засягат в най-висока степен правата на жените; модели за изготвяне на комуникации 
с индивидуални оплаквания за нарушение на правата на жените, особено в сферата 
на икономическите, социални и културни права. 

 
Последваха представяне на участниците, държавите им и техните 

професионални ангажименти. В тази част беше представена правната рамка и 
изпълнението на ангажиментите на България в сферата на равнопоставеността 
на половете и работата в областта на защитата на икономическите, социални и 
културни права на жените с увреждания. Посочени бяха както позитивните 
постижения - като приемането на специфично законодателство за защита на 
правата на хората с увреждания и на специални закони срещу домашното 
насилие и трафика на хора, както и за защита от дискриминация; така и 
пропуските в правната рамка - като факта, че Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания и Факултативния протокол към нея все още не са 
ратифицирани, не е подписан и ратифициран Факултативният протокол към 
Пакта за икономически, социални и културни права, не е ратифициран 
Протокол 12 към Европейската Конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи, липсва национално законодателство в областта на равните 
възможности на жените и мъжете. 

 
Представена беше работата на Фондация „Български център за джендър 

изследвания” в сферата на икономическите, социални и културни права на жените, 
включително подадената през месец юли 2010 год. Колективна жалба до Комисията 
на Европейския съюз, свързана с проблемите в здравеопазването и отражението им 
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върху правата на жените и представената през месец ноември 2010 год. Жалба до 
Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа, свързана с отказа на държавата 
да изпълни национално и международно поети ангажименти за осигуряване 
финансиране за изпълнението на Закона за защита от домашно насилие. Фокус на 
презентацията беше полово базираното насилие върху жените с увреждания. 
Коментирани бяха делата на Фондацията и адвокатите, сътрудничещи си с нея пред 
Европейския съд по правата на човека и пред Комитета на ООН за елиминиране на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените. 

В дните до края на обучението участниците бяха включени в работа по групи, 
насочена към практическо приложение на изработваното Ръководство за водене на 
международни производства за защита на икономическите, социални и културни 
права на жените. Очаква се Ръководството да бъде финализирано и разпространено 
в началото на 2011 година. 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ, ГОРЕЩИ НОВИНИ 

Разкриване на мрежа от бюра за 
предоставяне на иновативни социални услуги 

Проект ,  финансиран  от  Операт ивна  програма  
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от ЕС 

 чрез Европейския социален фонд. 

Стартира проект, който дава възможност за предоставяне на 
висококачествени интердисциплинарни социални услуги в 3 населени места в 
страната – София, Пловдив и Димитровград. Проектът е с продължителност 14 
месеца и се изпълнява от Фондация „БЦДИ” в партньорство с Фондация „Асоциация 
Анимус”. 

 
На специална пресконференция, проведена на 28 февруари 2011 г. в София, 

изпълнителите на Проекта подчертаха, че услугите ще допринесат за повишаване 
качеството на живот, намаляване и преодоляване на риска от социално изключване 
чрез задоволяване индивидуалните потредности на лица, пострадали от домашно 
насилие. Иновативността на проектните дейности предполага не само доразвитие 
на познатите досега услуги за жертвите на домашно насилие, но и създаване на 
специална програма за работа със семейства и двойки. Проектът е уникален за 
страната ни и поради предвидената програма за работа с извършители на домашно 
насилие, която ще даде шанс за преодоляване на агресивното поведение у 
насилниците, а и шанс на двойката като цяло. 
 

С Геновева Тишева, ръководител на проекта разговаряме за конкретните 
услуги, които ще се предоставят и за взаимодействието между държавните и 
гражданските организации и институции по проблема „домашно насилие”. 

 
Г-жо Тишева, това не е първият проект за услуги за лица, пострадали от 

домашно насилие, финансиран от държавата. Смятате ли, че този факт е 
признание за работата на неправителствените организации от страна на 
държавата? 
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Да, наистина считам, че това е така. Въпросът е, след като има признание на 

работата на НПО и признание на проблема домашно насилие, какво следва от това. 
За мен логически следва само едно- регулярно и адекватно финансиране на 
борбата срещу ДН, която в България се води предимно от НПО. 
 

Какви ще бъдат предлаганите услуги и доколко достъпни за всеки ще 
бъдат те? 
 

Всички предлагани услуги по проекта ни за иновативни услуги ще бъдат 
достъпни и безплатни за потърсилите помощ пълнолетни лица на територията на 
София, Пловдив и Димитровград. 

Ще бъдат предоставяни: социално-психологически консултации, юридически 
консултации, консултации за насочване и намиране на работа, консултации на 
двойки, в които има насилие. Ще се предлага и програма за работа с извършители 
на насилие. Последните ще бъдат препращани към програмата ни със съдебна 
заповед, чрез полицията и други институции, но ще има възможност и за 
индивидуални заявки. 
 

Проектът предвижда иновативност, комплексност на услугите, но те са 
насочени изцяло към преживелите домашно насилие. Предвиждате ли 
някакви действия по посока на превенция на домашното насилие? И къде 
според Вас е ролята на държавата както в сферата на превенцията, така и в 
сферата на защитата на жертвите? 
 

Проектът е за предоставяне на социални услуги, но в него се съдържат важни 
елементи на превенция. Самият факт, че комплексните услуги ще предоставят 
подкрепа на пострадалите, представлява превенция на по-нататъшно насилие. С 
още по - голяма сила това може да се каже за иновативната услуга за 
превъзпитание на извършителите на насилие. В други страни постигането на ефект 
от около 50 процента от подобни програми се счита за сериозен успех в областта 
на превенцията. Иновативната програма за консултиране на двойки ще спомогне 
за преодоляване на насилието. Координирането на усилията на много организации 
и институции в общността в посока защита на пострадалите и превъзпитание на 
извършителите на насилие също представлява превенция. При всички случаи 
социалните услуги за защита от насилие на пълнолетни лица ще доведат до 
премахване на насилието над деца, включително извършвано пред очите на деца. 
 

Фондация „БЦДИ” е сред първите организации, работещи по проблема 
„домашно насилие”. Благодарение на организации като нея бе прието 
законодателство, осигурява се държавно финансиране. Какво още е нужно 
според Вас за да бъде провокирана нетърпимост към насилието в 
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семейството от обществото като цяло? 
 

Необходимо е да се осигури стабилност и устойчивост в предоставянето на 
услугите. Освен това, правилно отбелязахте, че са необходими повече и постоянни 
програми за превенция. Предстоящи са, според нас, и промени в законодателството 
- например в наказателното и в законодателството за социално подпомагане. Все 
дейности, в които Фондация „БЦДИ”, съвместно с организациите от Алианса за 
защита срещу домашното насилие, ще се ангажира през следващите две години. За 
не по-малко важна задача считаме и приемането в близко бъдеще на Закон за 
равнопоставеност на жените и мъжете, който да стане основа и за борбата срещу 
насилието основано на пола. 

М и с и я т а  в ъ з м о ж н а !  
Насърчаване на достъпа до социални права и правото на 

образование на младите хора 
 от непривилегированите квартали в Димитровград, 

Бургас и София 

Проект  на  Младежката  
програма  

В края на февруари 2011 г. Младежката 
програма към Фондация Български център 
за джендър изследвания успешно завърши 
проект „Насърчаване на достъпа до 
социални права и правото на образование 
на младите хора от непривилегированите 
квартали в Димитровград, Бургас и София 
чрез обучение по права на човека – 
мисията възможна”. Темата за достъпа до 
социални права на младите хора от 
непривилегированите квартали е 
приоритетна за Съвета на Европа и се 
очаква в края на 2011 г. да бъде отправена 
препоръка в тази област към държавите-
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членки. 
Младежите от непривилегированите квартали се сблъскват в много по-

висока степен от останалите с риск от социална изолация, насилие, 
дискриминация и бедност. 

 
Младежката програма на Фондация БЦДИ разработи помагало и методика 
за неформално образование по избраните теми и провежда обучения с 
младежи в училища и домове за деца, лишени от родителска грижа в 
Димитровград и Бургас. Младите хора на възраст от 15 до 18 години бяха 
запознати с основни социални права – правото на образование, на 
здравеопазване, правото на свободно време, правото на работа, на 
свобода от насилие и дискриминация. 
 

В резултат от проекта ще бъдат разпространени препоръки за 
подобряване на достъпа на младите хора от непривилегированите квартали до 
обучение по права на човека и неформално образование по социални права. 
Изработени са информационни материали за младежите. 

Крайната цел на проекта е да се разработи пълна и обширна 
методика за обучение по избраните теми за младежи на възраст между 

14 и 25 години. Координаторите на проекта се надяват проблемите, 
с които се сблъскват младежите, израснали в по-

неблагоприятна среда, да станат част от 
бъдещи политики, мерки и инициативи, в 
съзвучие с препоръките на Съвета на 
Европа. Инициативата е насочена и към 
постигане на голямата задача, стояща пред 

българското общество от много години насам, 
а именно обучението по права на човека да 

получи да залегне в официалните 
образователни програми. 
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Ф о н д а ц и я  „ Б Ц Д И ”  п р и е м а  м а т е р и а л и  з а  п у б л и к у в а н е  в  
е л е к т р о н н и я  б ю л е т и н .  М а т е р и а л и т е  т р я б в а  с а  в  о б е м  

н е  п о - г о л я м  о т  2  с т а н д а р т н и  с т р а н и ц и  (п о  1 8 0 0  з н а к а ) .  
М а т е р и а л и т е  т р я б в а  д а  б ъ д а т  и з п р а т е н и  

е д н о в р е м е н н о  н а  с л е д н и т е  e - m a i l  а д р е с и :  
o f f i c e @ b g r f . o r g  и  i _ b a l a b a n o v a @ y a h o o . c o m  

 
П у б л и к у в а н е т о  н а  е д и н  м а т е р и а л  н е  о з н а ч а в а  

н е п р е м е н н о  с ъ г л а с и е  н а  Ф о н д а ц и я  „ Б Ц Д И ”  с  и з л о ж е н и т е  
в ъ з г л е д и .  
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Илиана  Балабанова -Стойчева  

Рада  Еленкова  
Таня  Тишева  

 


