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Изследвания, 
проекти, 

конкурси, 
горещи новини 

6 декември – Кампания „Бяла панделка” 
или Мъже срещу насилието спрямо 
жените 
 
Promoting Gender Equality in Politics 
Насърчаване на равнопоставеността 
между половете в политиката 
 
30 години са достатъчни за да се 
предприемат сериозни мерки срещу 
домашното насилие 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЖЕНСКО ЛОБИ1 

 

1 Европейското женско лоби (ЕЖЛ) е най-голямата коалиция от женски организации в ЕС, 
работеща за защита на правата на жените и за постигане на равнопоставеност на жените 
и мъжете. ЕЖЛ представлява над 2500 организации от ЕС. Членове на ЕЖЛ са 
организации от всички 27 държави-членки на ЕС, от 3-те държави – кандидатки за 
членство и 21 европейски женски асоциации. 

19 

22 

24 



 4 

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
 

Н. Пр. Тове Скарстейн,Посланик на Кралство Норвегия в 
България пред АКТУАЛНО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА: 

“България има нужда от законодателство в областта на 
равните възможности на жените и мъжете” 

Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн на остров “Св. Иван” край Созопол, където 
през лятото на 2010 г. с финансиране от Норвегия бяха открити мощите 

на Св. Йоан Кръстител. 
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- Ваше Превъзходителство, моля Ви да споделите Вашия опит като жена на 
висок дипломатически пост – какви трудности/предизвикателства и какви 
преимущества/предимства Ви дава в работата това, че сте жена? 

 Истината е, че предизвикателствата винаги са ме провокирали да работя 

повече. Да бъдеш жена дипломат означава, че си от „малцинството” в тази 

професия, а когато си от малцинството всъщност си много по-видима, най-

малкото предизвикваш любопитство. Много често съм усещала точно такова 

любопитство именно защото аудиторията вижда жена – дипломат. Не е много 

обичайно, дори и тук в България, където жените са много активни в 

обществения живот, да се види жена на дипломатически пост. Но аз искам да 

бъда възприемана като професионалист в своята работа, а не като жена. 

- Норвегия традиционно е сред държавите - първенци в световната класация, 
когато се говори за равнопоставеност между половете. Страната беше 
обявена не от кого да е, а от самия Комитет за борба с дискриминацията 
спрямо жените към ООН за „рая за джендър равнопоставеността”. През 2008 г. 
Световният икономически форум постави Вашата страна на първо място в 
доклада си, посветен на равнопоставеността на половете в областта на 
участието на жените в икономическия и политически живот. Как Норвегия 
успява да постигне всичко това? В законодателната рамка ли се крие ключът 
към постигането на реална равнопоставеност на жените и мъжете? И, 
всъщност наистина ли Норвегия е успяла да постигне всичко в областта на 
равните възможности за жените и мъжете, вкл. и в сфери като насилие спрямо 
жените, равни права за жените – емигрантки и т.н.? 

 Законодателството е важно, но не е единственото, което създава условия 

за постигане на равнопоставеност на половете. В Норвегия постигането на 

равнопоставеност между жените и мъжете започна с натиск от страна на 

гражданското общество върху институциите. След Втората световна война 

жените и мъжете в Норвегия получиха равни права в сферата на 

образованието и много жени придобиха висока степен на образование. 
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Естествен резултат от това бяха и исканията на тези жени за равни права в 

други области на обществения живот, но и в личния живот. Смятам, че 

образованието е важно не само за икономическото развитие на една 

страна. Образованието променя обществото като цяло. Придобивайки 

равен достъп до образование, жените и мъжете в Норвегия станаха 

равнопоставени и на пазара на труда. Това пък означава, че те започнаха да 

споделят своите отговорности и задължения и в личния си живот – при 

отглеждането на децата, в домашната работа и т.н. И като естествен резултат бе 

приет Закон за равните възможности на жените и мъжете - една изключително 

прогресивна стъпка, която гарантира постигане на равнопоставеност. А през 

2006 г. бе прието и законодателство, гарантиращо най-малко 40%-тно 

представителството на жените и мъжете в управлението на обществените 

компании. 

- Ваше Превъзходителство, Вие споменахте образованието като ключов 
фактор. Тук, в България по последни данни имаме 58% жени с висока степен на 
образование (в сравнение с 44% мъже), женските организации от години 
работят активно за приемане на Закон за равните възможности на жените и 
мъжете у нас2, но въпреки това България все още няма Закон за равните 
възможности на жените и мъжете. Смятате ли, че е необходимо 
сътрудничеството между гражданското общество и представителите на 
властта на всяко ниво именно за да се постигне необходимата 
чувствителност и знания по темата сред обществото и сред управляващите 
като цяло? 

 Да, нужeн е сериозен граждански диалог и сътрудничество между 

гражданите и институциите. Това, което ме изненадва в България е фактът, че 

българките са много активни в обществения живот – в бизнеса, в 

2 Първият Проект за Закон за равните възможности бе представен в НС още през 2000г. и бе 
тхвърлен през 2002г.; през 2006 г. бе предложен за разглеждане нов проект на Закон за равните 
възможности на жените и мъжете, който също не бе приет. Към момента в 41-то НС на РБ въпросът 
за специално законодателство, уреждащо равнопоставеността на половете не стои на дневен ред. 
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администрацията, но в личния живот жените и мъжете в България продължават 

да следват своите традиционни роли. Това означава, че българката има двойна 

роля и работи повече от мъжете. Жените са активно заети както в обществения 

сектор, така и в частния си живот. Именно поради това, България има нужда 

от законодателство в областта на равните възможности на жените и 

мъжете, който да регулира равнопоставеността във всички сфери – в 

сферата на равното заплащане, при отглеждането на децата и на 

възрастните хора, регулация при излизане в отпуск по майчинство, която 

да дава шанс за връщане на жената на пазара на труда и т.н. Например в 

България има сериозен демографски проблем и Закон за равните възможности 

на жените и мъжете ще помогне за решаването на този проблем.  

- Норвегия е първата страна в света, която прие Закон за 
представителството на жените в управлението на обществените компании 
(приет през 2006 г., в  сила от 1 януари 2008 г). Дори и в Норвегия приемането на 
този закон бе съпроводен от сериозни дебати. Какви са резултатите днес, 2 
години по-късно? 

 Да, в началото имаше политици, които бяха против такава законодателна 

мярка и Законът за 40 %-тното представителство на жените в компаниите се 

прие след много сериозни дискусии. След приемането му компаниите 

започнаха неговото прилагане и резултатите са много успешни. Днес имаме 

много жени на управленски позиции и компаниите, които са приложили 

законодателството в тази област имат сериозен напредък, тъй като се 

доверяват на изключителната отговорност, която жените притежават, на 

техните умения, знания и висока степен на образование. В момента се 

забелязва тенденция на включването на все повече млади жени в 

управлението на компаниите именно заради техните знания и висок 

професионализъм. 



 8 

- През юли 2010 г. Норвегия и ЕС подписаха Споразумение за предоставяне на 
финансова помощ в размер на приблизително 15 билиона норвежки крони за 
периода 2009 – 2014 г. „Ние сме щастливи, че новият финансов механизъм на 
ЕИП за подкрепа е подписан. Този механизъм е съществен принос за 
преодоляване на социалното и икономическо неравенство в Европа”, каза по 
време на специалната пресконференция, веднага след подписването г-н Йонас 
Стьор, външен министър на Норвегия. България е измежду 15-те страни – 
бенефициенти на механизма, а неправителствените организации са сред 
възможните кандидати за финансиране. Нещо повече, на специалната 
електронна страница са публикувани предварителните насоки за 
кандидатстване на НПО (Draft NGO Guideline for future new NGO programmes 
under the EEA Grants 2009-14), където е написано, че подкрепата за 
гражданското общество е един от основните приоритети на финансовия 
механизъм за този период. Ваше Превъзходителство, бихте ли дали някаква 
допълнителна информация за на читателите на Актуално за 
равнопоставеността за предстоящото кандидатстване по тази схема? 

 Норвегия подпомага намаляването на социалните и икономическите 

различия в Европа и развитието на двустранните си отношения с най-новите 

страни - членки на Европейския съюз посредством два финансови механизма – 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и 

Норвежки финансов механизъм. 

Финансовият механизъм на ЕИП е инструмент за подкрепа, в който участват 

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, докато Норвежкият финансов механизъм се 

финансира изцяло от Кралство Норвегия. Страната осигурява 97% от общото 

финансиране по двата механизма. 

 В периода 2004 – 2009 г. трите страни предоставиха общо 1.307 млрд. евро 

за подпомагане на 15 държави от Централна, Източна и Южна Европа, сред 

които и България. С финансирането бяха подкрепени общо 1250 индивидуални 

проекти, програми и фондове в страните бенефициенти, които трябва да 

приключат през 2011 г. България получи 41.5 млн. евро за периода от 2007 г., 
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когато страната се присъедини към Европейския съюз, до 2009 г. 

 През новия петгодишен период /2009 – 2014 г./ Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн увеличават размера на финансовата помощ в рамките на 

Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Общо 1.789 

млрд. евро ще бъдат разпределени между България, Румъния, Чехия, Полша, 

Унгария, Словакия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Кипър, Малта, Гърция, 

Португалия и Испания. Средствата, предвидени за България, са в размер на 

126.6 млн. евро, от които 78.6 млн. евро по линия на Финансовия механизъм на 

ЕИП и 48 млн. евро по линия на Норвежкия финансов механизъм. Предстои 

подписването на Меморандуми за разбирателство между страните донори и 

България за изпълнението на двата механизма в страната. 

Опитът ни от предишната схема на финансиране през 2007 – 2009 г. показва, че 

неправителствените организации в България извършват изключителна работа 

и една от областите, които ние ще продължим да подкрепяме е сферата на 

равнопоставеността на жените и мъжете, още повече че Норвегия е една от 

малкото държави, предоставящи подкрепа в тази сфера. 

 В заключение бих искала да подчертая взаимодействието между 

джендър политиките и демографската криза, между политиките за 

майчинството и пазара на труда, или с други думи, връзката между 

джендър равнопоставеността и икономическото развитие. 

 

Интервюто взе Илиана Стойчева, 

15 ноември, 2010 г. 
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The Global Gender Gap Report 2010 

Доклад на Световния икономически форум  

за равнопоставеността на жените и мъжете 
за 2010г. 

Публикуваният на 12 октомври 2010 г. доклад на Световния икономически 

форум (The Global Gender Gap Report 2010) за равнопоставеността на половете 

по света обхваща периода 2006 – 2010 г. Според доклада 86% от 

наблюдаваните страни се движат в почти едни и същи стойности в посочения 

период, докато 14% от страните отчитат явен регрес  в областта на 

равнопоставеността. Северните страни – Исландия (на 1-во място за 2010г.), 

Норвегия (заемаща 2-ра позиция), Финландия (3-та) и Швеция (4-та) 

продължават да демонстрират сериозни постижения в областта на 

равнопоставеността между жените и мъжете, според доклада. 

Световният икономически форум изготвя своите периодични 

изследвания по равнопоставеност на половете въз основа на индекс, който 

отчита равно участие на жените в политиката, икономиката, здравеопазването, 

образованието и в други области. Така, през 2010 г. Франция потъва на 46-то 

място и това се дължи най-вече на факта, че през последната година 

французите се разделиха с много от своите жени, заемащи министерски 

постове. САЩ заемат 19 място, като се изкачват с 12 пункта нагоре, влизайки в 

челната 20-тица за първи път от 5 години насам. Изкачването е в резултат на 

големия брой жени на водещи позиции в настоящата администрация на САЩ, 

но и в резултат на намаляването на разликата в заплащането на жените и 

мъжете.  
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Къде е България според Световния икономически форум? 

За 2010 г. България е поставена на 50-то място измежду наблюдаваните 

134 държави. За съжаление трябва да се каже, че България върви стремглаво 

надолу в тази класация. Изследването сочи, че през 2009 г. страната ни е била 

на 38-мо място, през 2008 г. – на 36-то, през 2007 г. – на 25-то от наблюдаваните 

по това време 128 държави и на 37 място е била България през 2006 г. измежду 

115-те наблюдавани държави. Жените, заемащи министерски постове у нас са 

спаднали от постоянните за периода 2006г. -2009г. 24% на 18% през 2010 г. 

Интересен е и фактът, че въпреки че жените с висока степен на образование в 

България да са с 14% повече от мъжете с такова образование (58% - жени 

срещу 44% - мъже), то процентът на жените – народни представителки е 

спаднал с 1% и от 22% днес е 21%.3 

За финал на тази статия ми се струват най-подходящи думите на 

посланика на САЩ по въпросите на равнопоставеността – Мелани Вервеер, 

която казва: 

"Докладът на Световния икономически форум показва ясна връзка между 

равнопоставеността на жените и мъжете и просперитета на държавата, както и 

с икономическата конкурентоспособност на държавата. Докладът 

представлява задължителна отправна точка за всеки, който иска да постигне в 

икономиката, социалната и политическата сфера на своята държава, както и за 

онези, които искат да разберат защо някои държави отчитат прогрес, а други – 

не. Намирам този доклад за безценен.” 

Дано този доклад да бъде оценен като безценен и от българските 

управници. 

1 Всички данни за България, включително и информация за съотношението на заетите на пазара на 
труда жени и мъже, разлика в заплащането за еднакъв труд и др. можете да намерите на: 
http://www.weforum.org/pdf/gendergap2010/Bulgaria.pdf 
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Фондация „Български център за 

джендър изследвания” се наема с 

нелеката задача да запознае 

широката общественост с 

резултатите от изследването на 

Световния икономически форум.  

За целта приканваме всички наши читатели да 

споделят своето мнение за тенденциите на развитие 

на равнопоставеността в България. 

Всяко Ваше мнение ще бъде публикувано без редакторска 

намеса. Само така ще можем заедно да изградим реалната 

картина на равнопоставеността у нас. 

Изпращайте своите мнения на адрес: office@bgrf.org ; i_balabanova@yahoo.com 
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НОВИНИ ОТ СВЕТА 

Първата жена-президент на Бразилия 

"Да, една жена може!" 

Дилма Вана Русев, икономист и политик, стана 

първата жена-президент на най-голямата държава в 

Южна Америка. Тя е от български произход, но не това е 

най-важната част от нейната биография. Въпреки че 

този факт сам по себе си е интересен, тъй като корените 

на баща й - Петър Русев идват от Габрово, градът превърнал се след 

Освобождението ни в Българския Манчестър, но и градът, в който са родени 

Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов, основали първото класно училище в 

България през 1835г., което без прекъсване обучава ученици до днес. По-

важното за Дилма Русев е, че 56% бразилци избраха издигнатата от 

Работническата партия жена, в чиято биография има следните факти: бивш 

ръководител на лява партизанска групировка „Палмарес”, лежала 3 години в 

затвора, завършила икономика, секретар на финансите в гр. Порто Алегре, 

министър на мините и енергетиката на щата Риу Гранде ду Сул, федерален 

министър на Министерството на мините и енергетиката на Бразилия. 

 

Изборът на Дилма Русев е знак за демократичния напредък, направен от 

Бразилия. Г-жа Русев ще положи клетва на 1 януари 2011 г. и се очаква да 

продължи лявата политика на президента Лула да Силва, с акцент върху 
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ефективността на публичната администрация, разширяване на ролята на 

държавата в някои сектори като минното дело и модернизация грохнал на 

инфраструктурата на страната. 

 

Впечатляваща е речта на Дилма след победата. Тя каза, че нейният 

приоритет ще бъде да изкорени бедността сред бразилците. „Нямаме право да 

си отдъхнем, докато има гладни бразилци”. Сред приоритетите си Дилма Русев 

посочи и гарантирането на  равните възможности между мъжете и жените, като 

превърне равнопоставеността „в норма на всички нива”, казва тя. "Бих искала 

родителите, които имат дъщери да гледат право в очите им и да им кажат: 

"Да, една жена може!" 

 

Киргизстан за първи път избра жена за свой 

президент 

С избирането си за президент на Киргизстан, Роза 

Исаковна Отунбаева стана и първата жена застанала начело на 

държава в Централна Азия, където населението е предимно 

мюсюлманско. 

Новоизбраният държавен глава вече се зае и с 

осъществяване на своите цели, а те са създаване на условия за 

изграждане на парламентарна демокрация в страна, която преди е била част от 

Съветския съюз. 

Първата задача на Отунбаева бе да стабилизира ситуацията създала се 
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след размириците в южния град Ош, градът в който всъщност живее и самата 

тя. Следващата цел ще е да се създадат условия за провеждане на свободни и 

честни избори за парламент, а след това народът и да може да избере и своя 

нов президент. 

„Избирането на жена за държавен глава показва промяна в нашите 

възгледи, а така също и че нацията ни е готова за истинска демокрация” - 

заявява поетът и журналист Олжобай Шакир. 

На 7 април т.г. Роза Отунбаева бе избрана да ръководи подкрепяното от 

Русия Киргизко правителство, след което последваха размирици в столицата 

Бишкек и отстраняването на тогавашния президент Курманбек Бакиев. 

„Тя беше единственият компромисен кандидат с чисто минало” - заявява 

политическият анализатор Александър Князев. Неговият колега Турат Акимов 

допълва: ”Всички кандидати от мъжете бяха или корумпирани или с нагласа 

към диктатура. Затова бе избрана единствената кандидатка жена измежду тях.” 

Надеждата за мирен преход към демокрация може да изглежда 

подвеждаща имайки предвид, че Отунбаева за първи път упражнява 

политическа власт след вълните от недоволство. През 2005 г. тя бе един от 

ключовите политици  и лидери на т. нар. ”Революция на лалетата”, която доведе 

до отстраняването от власт на бившия президент Аскар Акаев. 

Отунбаева заявява, че тя е научила много за успокояване на 

размириците, когато бе част от мирната мисия към ООН работеща в Грузия. От 

2002 до 2004 г. тя бе ангажирана със създаване на разбирателство между 

враждуващите групировки след конфликта между Грузия и Абхазия.  

„Организирахме среща между жените и от двата лагера, които бяха загубили 

свои синове в сраженията. Това бе трудно споразумение, но в името на живота 

и мира те се съгласиха да седнат и преговарят помежду си”, заявява Отунбаева. 
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„Ние организирахме също и разговори между бившите воини, 

които са се сражавали един срещу друг. В резултат на това 

хората придобиха куража да водят диалог помежду си. Аз 

наистина видях конфликта съвсем отблизо” разказва тя пред местен 

ежедневник. 

Пет години по-късно, вече като президент, тя ще трябва да охлажда 

етническии конфликт, но вече в собствения си двор. Отунбаева успя да 

стабилизира ситуацията и да проведе референдум на 27 юни. Внушителен брой 

от 65 процента от населението се яви пред урните. Гласуващите приеха новата 

конституция и избраха Роза Отунбаева за временен президент. Нейният мандат 

изтича на 31 декември 2011 г. 

За да постигне мирното провеждане на следващите президентски избори 

Отунбаева трябва  да осигури мирното съвместно съществуване на двете 

етнически групи. Наред с това тя трябва да подсигури с подслон по време на 

дългата зима онези семейства, които изгубиха жилищата си по време на 

конфликта. 

В речта си на 4 юли 2010г., по случай встъпването си в длъжност Роза 

Отунбаева заяви, че ще „...работи конструктивно с всички политически сили, ще 

подкрепя плурализма, свободата на словото и човешките права”. Многократно 

след това тя препотвърждава тези свои амбиции. И все пак това наистина е 

трудно за изпълнение обещание в страна, където хиляди са загубили своите 

домове или любими хора. 

 

Превод със съкращения от: 

http://us.oneworld.net/article/369548-kyrgyzstan-first-

woman-president-makes-a-mark 
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Шарън Бароу, първата жена Генерален 

секретар на Международната конфедерация на труда 

Втори световен конгрес на Международната 
конфедерация на труда (МКТ) бе под надслов 

„Време е за хората – от кризата към 
глобалната справедливост”. 

Не случайно Вторият конгрес на МКТ е определен от синдикалистите като 
исторически. Конфедерацията обединява 312 организации - членки и 
представлява над 176 милиона работещи от 156 страни и територии по света. 
Делегатите на Втория световен конгрес бяха над 1400, от които почти 
половината бяха жени (45%). А на 25 юни 2010 г. делегатите избраха за първи 
път в историята на глобалната синдикално движение, при това с пълно 
мнозинство, за поста на Генерален секретар на МКТ жена – Шарън Бъроу. 

Веднага след избора Шарън Бъроу коментира: 
„Това е голяма чест за мен, но се надявам изборът да е повод за гордост за 

всички жени по света.” 
А в своята встъпителна реч като Генерален секретар Бъроу подчерта 

необходимостта от участието на жените в организираното работническо 
движение:  

”Аз съм борец за жените и ние все още трябва да работим за 
включването на жените в профсъюзите. Борбите на жените са на различни 
фронтове - често в собствените семейства за самостоятелност, след това 
на работното място за права и равни възможности, в профсъюзите за 
достъп и представителство и след това като профсъюзни водачи. Но 
инвестирането в жените и участието им не е само морален мандат, 
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това е инструмент за демокрация и защита срещу фундаментализма и 
потисничеството. Организирането на жените е и трябва да продължи да 
бъде приоритет за Международната конфедерация на труда” 4 

Новият Генерален секретар произхожда от семейство с дългогодишно 
участие в синдикалното движение. Родена през 1954 г. в малко градче в 
западната част на Австралийския щат Нови Южен Уелс, тя е закърмена с идеите 
за правата на трудещите се. Нейният прапрадядо е участвал в прочутата стачка 
на стригачите на овце от 1891/1892 година и става един от учредителите на 
Австралийския работнически съюз. Шарън има учителско образование, 
получено в Университета на Нови Южен Уелс през 1976 г. В началото на 
трудовата си кариера е била преподавател в гимназии в щата. Тя е един от 
учредителите на Федерацията на учителите от Нов Южен Уелс, със седалище в 
Батърст. През 80-те години е била председател на Батърсткия търговски и 
работнически съвет. През 1992 г. тя е избрана за вицепрезидент на 
Федерацията на учителите от Нов Южен Уелс и става президент на 
Австралийския профсъюз на образованието (AEU). От 1995 до 2000 г. Шарън е 
вицепрезидент на Интернационала по образованието (Education International) 
– международна организация на учителски профсъюзи, представляваща 24 
млн. члена по света. През 2006 г. Шарън Бъроу е избрана за президент на 
Международната конфедерация на труда. Понастоящем тя е президент и на 
Международния център за профсъюзни права (ICTUR)5 и почетен председател 
на Проекта за световна справедливост- World Justice Project.6 
 
 

 

4  Sharan Burrow Acceptance Speech” ( http://www.ituc-csi.org/sharam-burrow-acceptance-speech.htlm?lang=en) 

5 “ICTUR Homepage” ( http://ictur.org) 
 
6 “ Honorary Chairs”( http://worldjusticeproject.com/honorary-chairs) 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ,  
ГОРЕЩИ НОВИНИ 

6 декември – Кампания „Бяла панделка” 
или 

Мъже срещу насилието спрямо жените 

Кампанията „Бялата панделка” е най-мащабната инициатива в 
света, създадена от мъже като символ на мъжкото отрицание на 

насилието над жените. Кампанията започва в Канада през 1991 г. 
когато за 6 седмици над 100 000 мъже в Канада носят бяла панделка 

на ревера си, с която декларират, че те не само никога няма да 
извършат насилие спрямо жена, но и няма да бъдат мълчаливи 

свидетели на насилието спрямо жените. От 1991 г. до днес 
кампанията се осъществява в над 55 страни по света като фокусът е 

насочен към създаване на обществена нетърпимост спрямо 
насилието над жените. 

 
 

АКТУАЛНО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА предлага на своите читатели 
мнението на Влади и Иван, двама млади български мъже, които тази 
година се включиха в българската кампания „Бяла панделка срещу 

насилието над жените” 
 

Владислав Симеонов – Отговорник връзки с обществеността към 
Фондация БЦДИ 

 
Много важно за един човек е да израсне в спокойна и здравословна 

среда, в която няма насилие. Това оформя личността и ценностната система на 
човека. Аз съм израснал в такава среда и не мога да намеря дори едно 
оправдание за извършителите на домашно насилие. Не става въпрос за 
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възпитателното потупване по дупето на по-палавите деца; тук става въпрос за 
накърняване на достойнството и незачитане на човешките права чрез 
физически или психически тормоз. Най-често жертви на това са 
представителите на нежния пол. Тези жени са нашите майки, съпруги, дъщери, 
колежки и приятелки. Чудя се всеки ден как допускаме това да се случи. За мен 
недопустим e не само фактът, че насилието все още съществува, но и че 
обществото позволява определени нехуманни действия да останат 
безнаказани и незабелязани. Някои от нас са били жертви на насилие, други са 
чували истории за насилие над жени, а трети са били свидетели и просто са 
гледали отстрани. Най-лошото е да останеш безучастен. Ако искаме 
обществото ни да се развива и да спрем насилието, трябва да говорим. Трябва 
да предприемем действия, с които да се изправим срещу него. Не трябва да 
мълчим. 

Прекалено дълго време липсва публично изразяване на несъгласие от 
страна на мъжете по отношение на проблема с домашното насилие. Като за 
начало би било добре повече мъже публични личности да дадат гласност и да 
се включат в борбата срещу домашното насилие.  

От 25 ноември (начален ден на Кампанията срещу насилието срещу 
жените) до 10 декември (международен ден за защита правата на човека) в 
световен мащаб се провежда 16 - дневната международна кампания срещу 
насилието върху жени. В нея е включен и 6 декември - Ден на Бялата панделка 
или на борбата на мъжете срещу насилието. Вече виждаме примери по света за 
мъжки кампании (инициативи) срещу домашното насилие: 
- Тази година в цяла Великобритания мъже изразяват своята твърда 
позиция срещу домашното насилие и безразличието към него. Пример за това 
е инициативата, поета от британския ръгби клуб Upminster, който сложи бяла 
панделка на екипа си по време на мач. 
- Тазгодишната кампания в Австралия се води от повече от хиляда мъже – 
посланици на добра воля. Мъже, преуспели в своите сфери на работа 
окуражават други мъже да се заричат на глас, че никога няма да извършват, 
оправдават или остават безразлични по отношение насилието върху жени. 
Част от кампанията е и носене на бяла панделка в знак на съпричастност. 

Мирът и спокойствието в дома не е само женска отговорност – тя е 
отговорност на всички. 

Фондация „Български център за джендър изследвания” призовава всички 
– мъже и жени – да не бъдат безразлични и открито да подкрепят кампанията 
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срещу домашното насилие. 
 

Иван Жеков - координатор на програма за работа с извършители на насилие 
основано на пола в и извън затворите към Фондация БЦДИ 

 
През 1931г. в малкото градче Челси, щата Масачузетс в местната полиция 

се получава сигнал за домашно насилие от съседи на проблемното семейство. 
Срещу бащата насилник не са повдигнати обвинения и той необезпокояван 
продължава да малтретира жена си пред очите на малолетния си син – Албърт. 
По-късно Албърт е подстрекаван от баща си да краде и на 12 годишна възраст 
бива арестуван за пръв път. След години Албърт заживява в Бостън, където 
скоро става „известен” като „Бостънския Удушвач”, чиито жертви стават жени 
на възраст между 19 и 85 години. „Славата” на Албърт споделят и много други 
като Гари Риджуей, който е психологически насилван пред семейството и 
връстниците си от собствената си майка и след години става познат като 
„Убиецът от Зелената река”, на когото са приписани 48 убийства на жени. 

Албърт и Гари са две имена от дългия списък с деца, имали нещастието 
да отраснат в дисфункционални семейства и макар последиците да не са 
винаги крайни и стряскащи те неизбежно оставят своя отпечатък и то често 
далеч отвъд рамките на злополучното семейство. Техният живот и действия 
получават своето медийно отражение под формата на репортажи, статии, 
биографии, документални филми и др., но това едва ли може да се счита за 
информираност и осведоменост. В общественото съзнание тези събития не 
отиват по-далеч от простото разпознаване, че дадено събитие се е случило. 
Общността отчетливо разпознава насилието като проблем, но вникването в 
него и разбирането му остава в научните изследвания, чиито резултати не се 
радват на същата популярност. 

Изглежда сякаш домашното насилие в България остава в същия този 
сензационен и комерсиален контекст, без да се хвърля действителна светлина 
върху проблема. Рядко се разглеждат в дълбочина причинно-следствените 
връзки около неговото възникване и последиците му в икономическо и 
социално отношение. 

Мое лично убеждение е, че решението на проблемите винаги започва от 
разпознаването, разграждането на съставни елементи и тяхното разбиране. 
Вярвам, че един по-задълбочен поглед върху насилието в обществото и в 
частност насилието, основано на пола носи своите ползи както в личностен, 
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така и в професионален аспект. Работата в „Български център за джендър 
изследвания” ми дава възможността да се срещам всеки ден със страданието, 
причинено от домашното насилие, да бъда част от онзи професионален екип, 
работещ от повече от 10 години за общество без насилие. Този екип е създал 
през годините адекватни програми за превенция и защита от домашно 
насилие. 

‘PROMOTING GENDER EQUALITY IN POLITICS’ 
 

Насърчаване на равнопоставеността между 
половете в политиката 

В началото на 2010 година независим екип от експерти в областта на 

равнопоставеността подготви анализ на програмите за равнопоставеност 

към Интерпарламентарния съюз. Анализът е възложен от Шведска 

агенцията за международно развитие - SIDA, Канадската агенция за 

международно развитие – CIDA и Ирландския фонд за подкрепа. Целта на 

анализа е да направи оценка на адекватността, ефективността, 

устойчивостта и административното управление на Джендър програмата 

към Интерпарламентарния съюз.  

Докладът, съдържащ 33 страници анализ и обширни допълнения и може да 

бъде получен след заявка на един от следните електронни адреси: 

tim.symonds@shevolution.com или jessica.rothman@indevelop.se 

Кратки откъси от доклада: 

- Жени в политиката: В по-голямата част от света жените – членове на 
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националните си парламенти се сблъскват с „калейдоскоп” от 

предизвикателства в политическия живот. Препятствията през жените да 

постигнат равнопоставеност както вътре в парламента, така и извън него най-

общо може да бъдат разделени в 3 категории: законодателни, институционални 

и препятствия, породени от традиционни стереотипи и нагласи. Джендър 

програмата към Интерпарламентарния съюз създава адекватни мерки за 

преодоляване на тези три категории за постигане на по-голямо участие на 

жените в политиката. Извън тази програма са налице и някои усилия, ресурси и 

стъпки по посока на  повишаване на капацитета и уменията на жените за 

участие в политиката, развитие на капацитета на жените-парламентаристки, 

повишаване на знанията на парламентаристите – жени и мъже, с цел темата за 

равнопоставеността да бъде част от дневния ред на парламентите; 

- Повишаване на ролята на Парламента: в своя работен план 

Интерпарламентарният съюз подчертава, че във всички държави, които са в 

период на възстановяване от военен или друг конфликт е необходимо 

ефективно прилагане на Резолюции 1325, 1820, 1888 и 1889 на ООН; 

- Подкрепа за създаване и устойчивост на служби, политики, бюджет и 

ръководни принципи в областта на равнопоставеността: ефективното 

включване на джендър мейнстрийминг подхода на всички нива на управление 

и във всички етапи на управление означава задължение за изготвяне и работа 

върху стратегически план, който понякога отнема няколко години работа. 

Управляващите трябва да поемат ясна отговорност за планиране и 

реализиране на целите и индикаторите за джендър мейнстрийминг. Някои от 

препоръките, които са важни за постигане на успех са включени в т.нар.  METS-

tool (A book of practical methods from the Swedish Gender Mainstreaming Support 

Committee) 
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30 години са достатъчни 

за да се предприемат сериозни мерки срещу 

домашното насилие 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЖЕНСКО 

ЛОБИ7 

24 ноември 2010 г. 

7 Европейското женско лоби (ЕЖЛ) е най-голямата коалиция от женски организации в ЕС, работеща за 
защита на правата на жените и за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете. ЕЖЛ 
представлява над 2500 организации от ЕС. Членове на ЕЖЛ са организации от всички 27 държави-
членки на ЕС, от 3-те държави – кандидатки за членство и 21 европейски женски асоциации. 

По повод 29-тата годишнина на Международния ден за премахване на 

насилието спрямо жените Европейското женско лоби призова Европейския 

съюз да предприеме мерки за изкореняване на най-често срещаната форма на 

нарушаване на човешките права – насилието спрямо жените. Статистиката 

доказва, че почти всяка жена в Европа е била поне веднъж в своя живот жертва 

на насилие, основано на пола, като всяка 5-та жена е преживяла домашно 

насилие, а всяка 10-та е била жертва на сексуално насилие. 

Според женските организации в Европа липсата на статистика на нива ЕС, 

план за действия или законодателство срещу насилието спрямо жените е 

симптоматично за широкото омаловажаване на проблема и отказ от 

осигуряване на фундаментални права на жените. „ЕС е толкова заинтересуван 

по отношение на нарушаването на човешките права навсякъде по света, но 

голям брой жени, живеещи в Европа ежедневно стават жертва на физическо 

насилие и на нарушаване на едно от основните човешки права – право на 

физическа неприкосновеност и защита. В много страни на ЕС няма официална 
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статистика за тази форма на насилие, извършителите живеят свободно и 

ненаказани за деянието си, а жените – жертви са без защита”, казват 

представители на Изпълнителния комитет на ЕЖЛ – организацията, която 

представлява повече от 2500 организации в ЕС. 

Предстоящата 30-та годишнина от Международния ден за премахване на 

насилието спрямо жените дава надежда на неправителствените организации, 

които вярват, че промяната наближава. През март 2010 г. Съветът на ЕС изиска 

от Европейската комисия да осигури събирането на статистика за домашното 

насилие в ЕС и подготви Стратегия за защита и борба с всички форми на 

насилие спрямо жените. През септември 2010 г. Европейският парламент 

призова за обявяване на Година за изкореняване на насилието спрямо жените. 

„Във време, когато много подслони и услуги за жени – жертва на насилие са 

принудени да спрат своята дейност, заради липса на финанси, такова 

политическо решение не би могло да не бъде абсолютно необходимо и 

изключително навременно”, казва Мария Василиаду, Генерален секретар на 

ЕЖЛ. „Очакваме с нетърпение през следващата година да бъде приета 

Европейска стратегия и законодателство, с които ще бъде поставено началото 

на края на насилието спрямо жените в ЕС.”  

 

Допълнителна информация, интервюта, аудиовизуални материали,  

можете получите от: 

Леанда Барингтон, Координатор медии и връзки с обществеността към ЕЖЛ, 

тел: (+32) 2 210 04 41, barrington@womenlobby.org, както и на интернет адрес 

www.womenlobby.org. 

  

За връзка с българската платформа на ЕЖЛ: 

Илиана Стойчева, Национален експерт към ЕЖЛ; i_balabanova@yahoo.com; или Теодора 

Крумова, Координатор на Българско женско лоби, Тел.: 0886 003 257; t_krumova@mail.bg 
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Фондация  „БЦДИ”  приема  материали  за  публикуване  в  
електронния  бюлетин .  Материалите  трябва  са  в  обем  не  
по-голям  от  2  стандартни  страници  (по  1800 знака ) .  
Материалите  трябва  да  бъдат  изпратени  едновременно  на  
следните  e-mail  адреси :   
off ice@bgrf.org и  i_balabanova@yahoo.com 
 
Публикуването  на  един  материал  не  означава  непременно  
съгласие  на  Фондация  „БЦДИ”  с  изложените  възгледи .  
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