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1. Въведение  

Настоящият документ съответства на националния доклад за България, част от 

Резултат D2.2 „Национални и обобщени доклади“ на проекта „Предотвратяване и борба 

с домашното насилие срещу ромски жени“ със съкращението PATTERN и номер на 

проекта 881731, стартирал на 1 юни 2020 г., с продължителност 24 месеца. 

PATTERN адресира приоритета на „REC-RDAP-GBV-AG-2019 - Покана за предложение 

за предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, младежи и жени“. 

Общата цел на проекта е да допринесе за предотвратяване и борба с домашното насилие 

срещу ромски жени в Гърция, България, Португалия, Испания и Румъния. 

За да постигне своята обща цел, проектът е поставил следните по-конкретни цели: 

 Увеличаване на достъпа до знания / данни за явлението домашно насилие 

над ромски жени; 

 Разработване на протоколи за домашно насилие за ромски жени, които 

дават възможност на специалистите да реагират цялостно на домашното 

насилие; 

 Повишаване на капацитета на поне 350 ромски междукултурни медиатори 

и професионалисти в читалища / други местни общински служби за 

домашно насилие над ромски жени; 

 Повишаване на капацитета на поне 100-150 ромски жени за това как да 

разпознават и съобщават за домашно насилие и да действат като лидери на 

промяната в своите общности; 

 Повишаване на осведомеността в ромските общности за изграждане на 

здравословни и егалитарни отношения. 

Този резултат D2.2 е част от PATTERN WP2 „Изследване на домашното насилие в 

ромските общности с участието на ромски жени“, чиято цел е да увеличи достъпа до 

знания / данни за явлението домашно насилие над ромски жени. 

Този доклад има следната структура: в раздел 2 е зададена националната рамка 

(накратко) относно домашното насилие в ромските общности; в раздел 3 е подробно 

описана методологията, приета в теренната работа; раздел 4 е посветен на 

характеризирането на участниците в интервютата; раздел 5 представя основните 

констатации от интервютата; накрая, раздел 6 обобщава основните заключения от 

изследването на домашното насилие над ромските жени в България. 



 

2. Национална рамка (накратко) относно домашното насилие в ромските общности  

2.1  Закон и политика   

Домашното насилие продължава да бъде тема, обхваната от редица стереотипи, 

табута и предразсъдъци, както в макро обществото, така и в ромската общност. Доскоро 

въпросът за домашното насилие дори не беше признат като проблем. Една от причините 

частично се корени в нашето комунистическо минало, когато се смяташе, че равенството 

между мъжете и жените вече е постигнато. Отчасти подценяването на проблема е 

оправдано поради дълбоко вкоренени патриархални стереотипи в българското 

общество и балканския регион като цяло.1 

Повече от 12 години българското гражданско общество се стреми и се застъпва за 

законодателство, което да регулира равенството между мъжете и жените и би поставило 

под наказание нарушаването на правата на жените и по-специално домашното насилие. 

И накрая, през 2016 г., след като бяха предложени и обсъдени редица законопроекти, 

беше приет Законът за равните възможности за жените и мъжете. Той регламентира 

институционалния механизъм за равенство на жените и мъжете, но не съдържа 

разпоредби от съществен характер за регулиране на реалното равенство чрез 

въвеждане на задължителни правила за поведение, санкции за тяхното нарушаване и 

неспазване, както и процедурата за упражняване на контрол и налагане на санкции. 

Законът не предлага стимули в критични области на идентифицирано неравенство.2 

През последните две години въпросът за домашното насилие попадна в капана на 

десния популизъм, фалшивите новини и псевдотрадиционните ценности. През 2018 г. 

българското правителство се поддаде на популисткия натиск от своите коалиционни 

партньори и други политически партии, различни религиозни деноминации, фалшиви 

новини и протестиращи, подкрепени от ултранационалистически групи и 

консервативни неправителствени организации и свали ратификацията на Конвенцията 

на Съвета на Европа за предотвратяване и Борба с насилието над жени и домашното 

                                                      

1 Фондация „Джендър алтернативи“. Изследване на приложението на Закона за защита от домашното 
насилие. Aприл 2017, достъпно на 
http://genderalternatives.org/images/mmm/Izsledvane_na_prilizenieto_na_ZZDN.pdf, стр. 8  
2 Права на жените и десен популизъм, ФЕС, 2017, стр.5, https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/sofia/13827.pdf 

http://genderalternatives.org/images/mmm/Izsledvane_na_prilizenieto_na_ZZDN.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
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насилие.3 По-нататък българският конституционен съд реши, че Конвенцията е 

„противоконституционна“ поради дефиницията на „пол“.4  

За да компенсира това през 2019 г. Парламентът прие законодателни изменения в 

Наказателния кодекс за подобряване на защитата на жените от насилие. Домашното 

насилие е признато като квалифициращо обстоятелство за убийство, суицидни 

намерения, телесни повреди, отвличания, незаконно лишаване от свобода, принуда, 

заплаха за извършване на престъпление. Според въведената дефиниция тя се определя 

като системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, 

икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, лична свобода 

и лични права и се извършва срещу възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, 

което има дете, лице, с което е или е било в фактическо съжителство, или лице, с което 

живее или е живяло в едно домакинство. Промените маркират криминализирането и 

дефиницията за дебнене и представляват стъпка напред в общото наказание за всички 

средни телесни наранявания между роднини и съпрузи, но при отстъпление от 

първоначалните намерения телесните наранявания в състояние на тежко дразнене, 

причинено от жертвата, остават престъпления от частен характер. Въвеждат се нови 

разпоредби относно принудителните бракове. С него се премахва поощрителната 

норма, която предвижда пълно освобождаване от наказание за възрастен, който след 

съжителство с жена на възраст под 16 години се е оженил за нея. 

От процедурна гледна точка измененията предвиждат информиране на жертвата за 

специални нужди от защита, ако извършителят бъде освободен или избяга от мястото, 

където е задържан или от затвора. Нарушаването на заповедите за защита, 

криминализирани в момента, придобива квалифициран персонал в случай на повторно 

нарушение.5 

В допълнение, сферата на домашното насилие продължава да бъде „terra incognita“ 

за ромските жени по отношение на законодателството. Все още липсва чувствителност 

по отношение на спецификата на проблема в ромската общност. Същото се отнася и за 

политиките за интеграция на ромите. 

                                                      

3 Например, Сдружение „РОД“, https://www.facebook.com/NationalGroupOfParentsUnitedForChildren/ и тук: 
https://bit.ly/2GxrN6L 

4 Български Конституционен съд, Решение № 13/ 27 юли 2018, достъпно на  
http://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/ f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310   
5 Център за изследване на демокрацията. Насилие срещу жени – ключови констатации и стратегии за 
справяне с недокладвани случаи на насилие, 2019, стр.9, достъпно на 
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-
spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/  

https://www.facebook.com/NationalGroupOfParentsUnitedForChildren/
https://bit.ly/2GxrN6L
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/


 

2 

 

Съдържанието на тази публикация представлява само възгледите на автора и е негова / нейната единствена отговорност. 

Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа. 

Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г. признава 

структурните неравенства, пред които са изправени ромските жени по отношение на 

патриархалните норми, неравенството между половете и дискриминацията. Той 

признава международните правни стандарти за правата на човека и отговорностите на 

България по тези документи. На общинско ниво обаче тези приоритети остават 

нерешени. Така правят и по отношение на реални действия както на местно, така и на 

национално ниво. В резултат на това ромите (жените) продължават да бъдат в 

периферията на социалния и институционалния интерес.6  

През последните години десните партии стават по-високи в политическата 

йерархия. Те са част от правителствената коалиция в сегашното правителство. Това 

отразява не само политиките за пола, но и ромските политики. Предложената от 

вицепремиера Каракачанов през февруари 2019 г. антиромска концепция е показателен 

пример в тази посока. Не само, че няма чувствителност по отношение на домашното 

насилие, но силно нарушава правата на ромските жени, предлагайки целенасочен 

„доброволен контрол на раждаемостта за жени от маргинализирани групи, 

включително доставка на контрацептиви и прекъсване на бременността, финансирани 

от държавния бюджет“.7  

В момента е започнал процесът за подготовка на новата стратегия за интеграция на 

ромите 2021-2030. Това обаче не показва никакъв напредък. Единствената препратка 

към равенството между половете и положението на ромските мъже и жени е изявление 

„copy-paste“ от Стратегия 2011-2020 за структурните неравенства и само споменаване 

на „превенция на домашното насилие“ само на едно място, наред с други неща като „ 

битова престъпност и противообществено поведение ”.8 

 

2.2  Статистика и резултати от изследвания  

                                                      

6 Център Амалипе. Граждански мониторингов доклад за изпълнение на националната стратегия за 
интеграция на pомите в България. Определяне на недостатъците в политиката за приобщаване на 
pомите. 2019, стр.24-26, достъпно на  https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-
Bulgaria-for-publ.pdf  
7 Център Амалипе. . Граждански мониторингов доклад за изпълнение на националната стратегия за 
интеграция на pомите в България. Определяне на недостатъците в политиката за приобщаване на 
pомите. 2019, стр.16-17, достъпно на https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-
for-publ.pdf. Подробен анализ виж в Kolev, D., Barrack integration: the Roma concept of Bulgarian DPM 
Karakachanov, достъпно на http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3436&lang=2   
8 Проектът на стратегията може да бъде намерен на http://www.nccedi.government.bg/bg/node/351  

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://www.nccedi.government.bg/bg/node/351
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По отношение на ромските жени българското правителство често не иска да събира 

данни въз основа на етническа принадлежност. Освен това няма официална статистика 

за броя на жертвите на домашно насилие, няма наложени държавни стандарти за услуги 

за жертви на домашно насилие и няма регистър за извършители на домашно насилие. 

Тези факти продължават да не се разглеждат, въпреки че женските неправителствени 

организации от години се застъпват за въвеждането на тези мерки за разкриване на 

мащаба на проблема с насилието над жени и подобряване на социалната реакция и 

координация.9 

Статистиката на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. показва, че броят 

на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие по Закона за защита 

от домашно насилие (ЗДДС) е скочил четири пъти в сравнение с 2018 г. През 2017 г. тези 

заповеди са 575, през 2018 г. - 601, а през 2019 г. броят им нараства до 2338. 

Четирикратното увеличение на случаите на незабавна защита не е равносилно на 

четири пъти повече жертви на домашно насилие, търсещи помощ от съда. Увеличеният 

брой може да се дължи на засиления фокус върху домашното насилие след 

отхвърлянето на конвенцията в Истанбул и на факта, че Съдът и други институции се 

чувстват задължени да регистрират повече дела, колкото е възможно. Допълнителна 

информация за случаите на трафик, сексуален тормоз и съдебни дела за домашно 

насилие може да се намери в доклада на Центъра за изследване на демокрацията.10 

Освен това, всяка трета жертва на убийство в България през 2019 г. е била жена, според 

статистиката на МВР. През 2019 г. са извършени общо 80 убийства, от които 25 жени. 

Две трети от тях са били убити от най-близките им хора - съпрузи, интимни партньори 

или роднини. Основният мотив е ревността. През 2018 г. 1500 жени и деца са станали 

жертва на домашно насилие, според Фондация Анимус. Отново за сравнение - през 2017 

г. те бяха 1300. 

През последните няколко месеца, от въвеждането на извънредното положение на 

горещата линия за жертви на насилие, са получени 408 обаждания. За сравнение, през 

                                                      

9 Център Амалипе. Граждански мониторингов доклад за изпълнение на националната стратегия за 
интеграция на pомите в България. Определяне на недостатъците в политиката за приобщаване на 
pомите. 2019, стр.25, достъпен на https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-
for-publ.pdf 
10 Център за изследване на демокрацията. Насилие срещу жени – ключови констатации и стратегии 
за справяне с недокладвани случаи на насилие, 2019, стр.9, достъпен на 
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-
spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/ 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/
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същия период на 2019 г. те са били 351. От март до началото на юни 9 жени са били убити 

от техните партньори.11 

В момента поради наложената изолация се наблюдава увеличаване на случаите на 

домашно насилие. Мерките за ограничаване на разпространението на Covid-19 

увеличават риска от домашно насилие. За много жени и деца домът може да бъде място, 

където цари страх и с тях са се отнасяли жестоко. Тази ситуация се изостря по време на 

изолация и пълна карантина. За жертвите на домашно насилие става още по-трудно, 

когато липсва подкрепа от околните. За да се мобилизира една общност, е необходимо 

да се положат усилия за повишаване на осведомеността по проблема. 

Въпреки това все още голям брой случаи остават неотчетени. Според Центъра за 

изследване на демокрацията 70 до 80 процента от случаите на домашно насилие остават 

неотчетени. Според доклад от април 2016 г. на Българската фондация за изследване на 

пола, процентът сред жените от ромски произход е 90 процента поради страх и липса на 

подкрепа от семейството и институциите.12 През август 2019 г. екипът на Фондация 

„Джендър алтернативи“ извърши оценка на потребностите сред ромските жени за 

условията на живот, с акцент върху домашното насилие.13 Това се случи по време на 

шестте срещи на информационните дни за правата на човека с ромската общност, 

живееща в сегрегирания ромски квартал Столипиново в Пловдив. Участваха общо 69 

души, 51 жени и 18 мъже. По време на информационните дни никой от участниците не 

дойде с проблем за домашно насилие. С течение на времето обаче значителен брой жени 

участници признаха, че са били подложени на домашно насилие. В резултат на 

насилието, с което са се сблъскали, тяхното социално-икономическо положение е 

изключително лошо.14 

 

2.3 Специфики на домашното насилие в ромските общности  

Възприемането на ромските жени за домашно насилие е тясно свързано с 

възприемането на пола в ромската общност. По същото време това не е уникална 

                                                      

11 https://amalipe.bg/domashno-nasilie/ 
12 United States Department of State. 2016 Country reports on Human Rights Practices – Bulgaria. Available at 
https://www.refworld.org/docid/58ec8a64a.html  
13 Проект „Знание за промяна“, финансиран от Българския фонд за жените 

14 Report “A State of Impasse – Roma Women in the Periphery of Public and Political Interest (BG)”, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/BGR/CO/4&La
ng=En  

https://www.refworld.org/docid/58ec8a64a.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/BGR/CO/4&Lang=En
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/BGR/CO/4&Lang=En
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концепция, а цял набор от концепции, зависи от различни фактори, като групова 

принадлежност, ниво на модернизация и т.н. 

Възприятието на ромските жени за домашно насилие е тясно свързано с възприемането 

на пола в ромската общност. В същото време това не е уникална концепция, а цял набор 

от концепции, зависими от различни фактори, като групова принадлежност, ниво на 

модернизация и т.н. 

Един от най-сериозните фактори, които оказват влияние върху промяната на 

възприятията на пола, е нивото на модернизация и честотата на контактите с макро-

обществото. В този смисъл концепциите в различните ромски групи са различни, тъй 

като нивото на интеграция също е различно. Например в групата Рудари женската 

еманципация е по-силна, отколкото в останалите групи. В групата на по-традиционните 

и затворени общности еманципацията е много ниска, както в групата на Калдараши и 

Бургуджии. 

В ромската общност контролът над жените е особено силен, защото се възприема, че 

жените предават идентичността, ценностите и нормите на групата на по-младите 

поколения. 

Възприемането на пола в ромското семейство е подчинено на патриархалното 

разбиране за лидерството на човека. Без значение от коя група е, семейството все още 

приема момчето като човек, който носи семейния потенциал. Неслучайно да имаш 

момче е много важно в семейство Калдараши. Има много случаи на осиновяване на 

момчета от семейства, в които има само момичета, поради постоянната традиция, че 

„момчето се грижи за родителите“. В традицията на Калдараши най-малкото момче, 

което ще се грижи за родителите, остава в родителската къща. Както беше посочено по-

горе, това не е концепция, ограничена само до общността на Калдараши. Подобна вяра 

беше споделена и в интервютата с много по-модернизирани жени от Рудари; те имат 

характеристики, по-близки до макро-обществото и имат по-развити процеси на 

еманципация на жените. 

 

Другата причина е, че в общността единствената легитимна форма на власт винаги е 

била само властта на мъжете над жените. Както и в други общности със запазена 

патриархална структура, честта на мъжете и семейството не зависи от постиженията на 

мъжете в икономическата, политическата или културната сфера, а от поведението на 

жените. Ето защо се очаква „добрата жена“ да бъде девствена до сватбата си; да се ожени 

рано за момче от нейната група; да се роди бързо син и евентуално повече деца; да бъде 

вярна на съпруга си; да поддържа примерно домакинство; да организира работата на 

снахи и дъщери; да се грижи за мъжа, децата, възрастните и болните. Не се очаква 
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жената да се представя добре в училище или да се стреми да се утвърди като добър 

специалист. Учителите на ромски деца от традиционни ромски групи или в големи 

градски гета често се оплакват, че родителите принуждават най-способните ученички 

да напуснат училището рано и да се оженят скоро след това. Ранните бракове и 

отпадането от училище са сред най-сигурните средства за задържане на младите роми 

в общността. 

Докато спазването на нормите на групата се възнаграждава с обществено признание, 

неспазването се наказва строго. Например, ако млада ромска жена реши да не се омъжва 

млада, а да учи по-дълго, това може да бъде прието от родителите й, но да срещне 

неодобрение от съседите и роднините. Ако тя има средно или университетско 

образование, това може да бъде пречка за намирането на добър съпруг в нейната 

общност. И младите мъже, и майките им ще се страхуват, че тя няма да бъде послушна 

жена, което я прави нежелана за съпруга. Ако се омъжи за човек от друга етническа 

група, това може да доведе до изпадането й от групата завинаги. 

Съществуващите възприятия за позицията и ролята на жената в различните ромски 

групи до голяма степен определят разликата в социализацията между момчетата и 

момичетата, съответно между мъжете и жените в семейството. Докато мъжете имат по-

интензивни контакти с институциите и като цяло с макро обществото, те са по-

адаптивни и отворени за промени, дори и да не осъзнават това. За сметка на това 

жените, които имат по-малко контакти извън семейството и общността, много често 

искат промяна, но не знаят каква промяна и как да я постигнат. 

Освен това, дискриминацията от външното общество и институция също добавя към 

проблема: ако ромска жена реши да се оплаче в полицията за систематичните побои на 

съпруга си, тя рискува да бъде отхвърлена от всички останали за нейното "предателско 

поведение" и т.н. Най-вероятно ще бъде отхвърлено от самите институции с думите 

„Така се случват нещата при вас“. Мъжете от ромски произход все по-често не успяват да 

отстояват ролята си на издържащи, като трайната бедност, безработицата водят до 

неспособност да получават стабилен доход. Безработните мъже роми смятат, че са се 

провалили като мъже, съпрузи и бащи. В резултат авторитетът на мъжете в семейството 

се ерозира. Тези, които са силно привързани към традиционните ценности относно 

ролята на половете, все повече усещат, че са загубили позицията си в обществото. 

Намаляването на авторитета на ромските мъже в семейството е една от основните 

причини за високите нива на стрес в домакинствата и усещането за нарастващо 

домашно насилие. Въпреки че традиционните роли на пола се поддържат официално, 

авторитетът на мъжа в семейството изглежда все по-често поставя под съмнение 

жените, особено при липса на доходи, осигурени от мъжете. Сред основните причини за 

нарастващото домашно насилие и конфликти между съпрузите са: безработица, липса 
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на храна и пари, както и ежедневни домашни кавги за това как да се разпределят и 

харчат семейните доходи. Мъжете се чувстват отчаяни от неспособността си да 

отговорят на традиционните очаквания. Те прибягват до конфликти и домашно насилие 

като начин да възстановят господстващото си положение, като същевременно се борят 

да отговорят на очакванията да осигурят благосъстоянието на семействата си. Ромските 

жени са силно икономически зависими от своите съпрузи и родителите си. Липсата на 

собствени средства, които да имат, напълно ограничава възможностите им за контакти 

и движение извън квартала или селото. Дори ако ромската жена, жертва на домашно 

насилие, реши да потърси закрила и подкрепа, тя няма да може да стигне до друго 

населено място. 
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3. Методология 

Изследването е проведено от октомври до началото на декември 2020 г. в контекста на 

пандемията на корона вируса и в ситуацията на засилване на противоепидемичните 

мерки в България. Той следваше методологията, съгласувана от партньорството, и 

протокола за теренното изследване, изготвен, отчитайки спецификата на местната 

ромска общност в България. 

България е една от страните с най-голямо ромско население. Точният брой на ромите 

едва ли би могъл да бъде определен, тъй като голяма част от тях предпочитат да бъдат 

декларирани като турци, българи или влахи при преброяването на населението. Според 

преброяването през 2001 г. 370 908 души са се декларирали като роми, а според 

преброяването през 2011 г. - 325 343 души, от които 44,13% живеят в селата. В същото 

време авторитетни международни и български изследователи определят броя на 

циганите в България от около 800 000 души. Независимо от това, повече от 60% от 

ромите крият или отричат самоличността си от страх от дискриминация или загуба на 

социален статус и професионална / професионална позиция. Сред оценките най-

високият процент на ромите е този на Европейския съвет, според който ромите 

съставляват 10,33% от българското население.15  Повече информация за ромската 

общност в България, ромските групи и подгрупи може да се намери в Наръчника за 

ромска история и култура.16 

Вземайки предвид много разнообразния профил на ромската общност в България, 

екипът на проекта направи много внимателен подбор на интервюираните, за да отрази 

многообразието, както в географията, така и в спецификите на групите. Те обхванаха 

четирите големи основни ромски групи, както и някои от групите, които са по-малки, но 

са уникални и маркират специални нива на модернизация на ромската общност. 

За да се осигури напълно комфортна, спокойна и надеждна среда за интервюираните 

жени, всички интервюиращи също са били жени. Те са били и роми, и не-роми жени, 

защото в различните групи се прилагат различни подходи: в някои общности жените се 

чувстват по-уверени да споделят с хора, които не принадлежат към същата група. На 

някои места интервютата се провеждаха от общности и образователни медиатори. На 

някои места те бяха организирани с подкрепата на образователните медиатори в 

дадената общност. 

                                                      

15 Крумова, Теодора и Деян Колев, автори. Наръчник по ромска история и култура, 2013, 50-55 
16 Крумова, Теодора и Деян Колев, автори. Наръчник по ромска история и култура, 2013 
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В началото на процеса, екипът на проекта организира онлайн обучение за всички 

интервюиращи. Екипът представи проекта, неговите цели и резултати, които трябва да 

бъдат постигнати, и методологията на изследването. 

На всички респонденти е обяснено внимателно проекта, целта на проекта и 

изследването и как ще бъдат разпределени резултатите от проучването. Те са уверени, 

че анонимността им е гарантирана. 

Повечето от интервютата са записани на аудио и са преписани след това. Някои от 

интервюираните обаче отказаха да бъдат записани. В тези случаи интервюиращите 

записват отговорите. 

Всички респонденти подписаха информирано съгласие и предварително разрешение за 

аудиозапис (в случаите на запис). Екипът на проекта гарантира, че естеството, целта, 

резултатите, продължителността, заключенията и споделянето на научните 

изследвания са били ясно обяснени, така че хората да разбират напълно това, за което 

са се договорили. Спазени са Общите разпоредби за защита на данните. Респондентите 

получиха възможност да получат копие от формуляра за съгласие, въпреки че никой от 

тях не поиска да има такъв. 

Повечето интервюта бяха направени лице в лице. Въпреки това, поради ситуацията с 

COVID-19 и противоепидемичните мерки, това не беше възможно и някои от 

интервютата бяха направени по телефон, скайп, Zoom или Месинджър. В последните 

случаи беше гарантирано, че респондентите са сами и са подписали преди интервюто 

онлайн формуляр за съгласие. 

В случаите, когато интервютата се провеждат с подкрепата на образователни 

медиатори, те също така подписват формуляри за поверителност и поверителност. 

По време на изследването са взети предвид няколко други въпроса относно домашното 

насилие в ромската общност, а именно: 

 Общността има значение: тя е много силен фактор; единичният човек и дори 

семейството са по-малко важни в сравнение с общността. Мнението на общността 

формира поведението и нагласите. В същото време, ако някой отхвърли мнението 

на общността, той / тя ще бъде много бързо наказан с изключване, което (за човек 

от общността) е равно на социална смърт. Това влияе върху възприятията и 

мнението, както и последващи действия в отговор на домашното насилие; 

 Домашното насилие се счита за вътрешносемеен проблем и не е прилично да го 

изнасяте от дома си, дори да го обсъждате със семейството си (например за жените 

жертви); 
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 Насилието не се възприема като насилие, ако „то е заслужено“. Никой от общността 

не може ясно да определи това. Това обаче е изявление, което човек често 

получава, когато прави интервюта. По предположение жената винаги е виновна 

(освен ако не се докаже нещо друго); 

 Физическото насилие често се използва като средство за отглеждане на деца; 

 Въпросът за домашното насилие е много чувствителен и има значение половият 

профил на интервюиращите или хората, които говорят за това; 

 Вече можем да наблюдаваме тенденция към промяна на нагласите за реакция 

срещу домашното насилие и изграждане на култура и нагласи за реакция на него, 

но все пак ще отнеме време да се развие; 

 Има голяма нужда да се работи паралелно с институциите (особено политиката, 

социалните работници и т.н.), тъй като те прилагат много стереотипи за ромските жени, 

когато става въпрос за домашно насилие. 
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4. Характеристика на участниците в интервютата 

Както бе споменато по-горе, профилът на участниците обхваща разнообразието на 

ромската общност в България и прави моментна снимка на различните профили на тези 

общности по отношение на половите перспективи и отношението към жените. 

Списъкът с респондентите обхваща четирите големи ромски групи: роми хорохане, 

роми дасикане, рудари, милет и калдараши, както и някои от групите, които са по-малки, 

но са уникални и маркират специални нива на модернизация на ромската общност, като 

Бургуджии и роми-музиканти. 

41 жени са включени в изследването от следните групи: Хорохане рома - 9 интервюта; 

Просо - 5 интервюта; Dassikane Roma - 3 интервюта; Рудари - 7 интервюта; Калдараши - 

4 интервюта; Бургуджии - 5 интервюта; Ромски музиканти - 8 интервюта. Те идват от 

различни видове селища (2 от областните градове; 25 от общинските градове и 14 от 

селата). 

 

Що се отнася до възрастовия диапазон, една трета от анкетираните принадлежат към 

възрастовата група 31 - 40 години, следвани от 27% респонденти на възраст 21 - 30 

години и 22% жени на възраст 41 - 50 години. 

Образователният профил на анкетираните също показва разнообразие: 32% от жените 

с начално образование; 39% от жените със средно образование и 20% от жените с висше 

образование. Когато добавим към това разнообразието от респонденти по отношение 

на възрастта и груповата принадлежност, можем да кажем, че бихме могли да получим 

сложен и сложен профил на домашното насилие и отношението към него в ромската 

общност в България. 

Dassikane Roma

Burgudzhii

Musicians

Horohane Roma

Rudari

Millet

Kaldarashi

Разпределение на участниците по групова 
принадлежност

Dassikane Roma Burgudzhii Musicians Horohane Roma

Rudari Millet Kaldarashi
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31-40
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51-60
7%

61+
5%

Участници в проучването по възраст

18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61+

no education
2% elementary

7%

primary
32%

secondary
39%

university
20%

Образование на участниците

no education elementary primary secondary university
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5. Констатации  

5.1  Възприятията на ромските жени за домашното насилие  

Възприятието на ромските жени за домашно насилие е силно подчинено на 

разбирането на общността за ролите на половете в общността, предполагаемото 

поведение на мъжете и жените, подчинената роля на жените и йерархичните отношения 

в общността. Отговорите на жените в интервютата обикновено следват една и съща 

схема: те започват с желаните отговори за това какво би трябвало да бъде домашното 

насилие и постепенно навлизат по-дълбоко, разкривайки еволюцията на тези 

възприятия в общността. 

В началото повечето интервюирани жени представят доста абстрактен образ на 

домашно насилие, отразяващ образ, наложен от обществото, вместо да налагат 

собственото си дълбоко разбиране по въпроса. В по-дълбок разговор и след това, когато 

интервюто продължава, те разкриват различни слоеве от тези възприятия.  

„Според мен домашното насилие може да бъде както физическо, така и емоционално. 

Като цяло сме свикнали да възприемаме домашното насилие като физически акт, но има 

и други форми. 

… 

Не съм сигурен дали жените носят отговорност за домашното насилие, но по някакъв 

начин го провокират. "  

(M, 34 годишна, малък град, Mиллет) 

Можем да класифицираме възприятията за насилие в няколко категории: 

 „Причиняване на физическо и психическо увреждане на човека“, което 

подчертава последиците от домашното насилие върху жертвата; 

 „Побоища, заплахи, принуда, изнасилване“ - специфични, най-често 

срещани и разпознаваеми актове на насилие, както и поведение на 

извършителите; 

 Удовлетворяване на „желанието за власт и контрол“ на мъжа, като 

разрушителната нужда, която поражда домашно насилие; 

 И не на последно място категория, която обединява всички горепосочени 

категории, т.е. „причиняване на физическо и психическо увреждане на човека“, 

„побоища, заплахи, принуда, изнасилване“, „преследване на власт и контрол“. 

В същото време можем да разделим жените на три категории: тези, които не 

признават съществуването на насилие или не го оправдават; второ, жените, които 
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осъзнават колко разрушително и опасно е насилието, но все още не могат да преодолеят 

своите и предразсъдъците и стереотипите на общността си; и трето, жени, които са 

намерили сили да отхвърлят открито всички форми на насилие и са готови да реагират 

независимо от последствията. 

Първата категория жени е много ограничена и само малко жени вярват, че по 

природа са подчинени на мъжете и следователно винаги са виновни за проява на 

насилие (не е необходимо, като се има предвид насилието като такова). Просто така 

стоят нещата според тях. Причините за насилието винаги се подценяват и свеждат до 

минимум поради семейни семейни причини:  

„Мъжът е глава на семейството, той трябва да каже, да реши и след това жената 

да се съгласи с него“; (Н., 56 годишна, малък град, Mиллет)  

„Жената трябва да обича съпруга си, да го уважава, за да не бъде измъчвана“ (A., на 

27 години, малък град, Mиллет). 

„Жените са по-слабият пол. Особено в ромската общност, жените винаги трябва да 

бъдат подчинени на мъжете “(Д., 68 г., малък град, Хорохане рома)  

- “- Мислите ли, че домашното насилие е престъпление? 

- Не, това е семеен проблем” (М., 23-годишна, малък град, Дасикане Рома, ромски музиканти) 

Този тип жени мислят, че тези проблеми трябва да останат само в семейството и не 

бива да ги споделят дори с родителите си. Основната причина отново е „виктимизацията 

на жертвите“, не само в общността, но и в обществото като цяло. 

Втората категория на възприятието на жените за домашно насилие обикновено се 

представя като възприятие на някой друг: „Останалите смятат, че това е нормално. Аз 

лично не, никога не съм имала подобни проблеми, но останалите го приемат нормално“.  

„Мъжете се смятат за нещо превъзходно от жените и си позволяват да казват, че 

тя е моя собственост, тя е жена ми, мога да правя каквото си искам с нея, мога да я бия, 

мога да я измъчвам. Може би тези неща са останали от по-старо време. Може би този 

народ е възпитаван по този начин. “(Т., 55 г., село, Хорохане Рома) 

„Чувал съм, че в някои семейства наистина има жени, които злоупотребяват, 

съблазняват други мъже и не се грижат за семействата си; те дори не готвят, не се 

грижат за децата ”(Н., 46 г., село, Рудари) 

Този тип отговори показват двусмислието на разбирането и вътрешните съмнения 

на респондентите. Те разбират (повече или по-малко ясно), че домашното насилие не е 

приемливо за обществото, но въпреки това не могат да се убедят и да преодолеят 

дълбоко вкоренените убеждения. Те все още не възприемат домашното насилие като 
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нарушение на човешките права, ако съпрузите се „обичат“. В някои от случаите жените 

са били подложени на домашно насилие, но са успели да избягат от тази ситуация. Сега 

те се опитват да се дистанцират от личния опит, опитвайки се да го представят като 

„опит на приятел“. Оправдавайки частично насилието, те се опитват да намерят 

оправдание за своето поведение и за това, че не реагират по-рано. Въпреки това 

случаите, когато жените не считат шамара за пример за домашно насилие, все още не са 

изключение.  

“- Чувал съм, че много жени са жертви на домашно насилие. Някои от тези ситуации 

обаче остават в мълчание. 

- Смятате ли, че има такива ситуации във вашата общност? 

- Не." (В., 24 г., град, Дасикане Рома) 

Жените, интервюирани в рамките на проучването, обикновено описват домашното 

насилие като „физическо, психическо, сексуално насилие“, което е по-скоро етикет, без 

да са сигурни, че имат ясно разбиране какво изцяло означава. От по-нататъшните 

отговори на респондентите обаче става ясно, че в много случаи домашното насилие все 

още се отъждествява главно с физическо насилие. Като такова е частично оправдано: 

„Не мисля, че 1 или 5 шамара са насилие, когато я биете - тогава да.“ (Г., 45-годишна, 

малък град, Дасикане Рома, ромски музиканти) 

„Физическото насилие е често срещано, като шамарът се приема за даденост. Ако 

той я бие със синини, фрактури, това се смята за насилие. Докато за шамар, това може 

да бъде всеки ден.“ (Й., 25 годишна, малък град, Бургуджийски роми) 

В същото време броят на жените, които свързват домашното насилие не само с 

физическите характеристики, но и с общото отрицателно въздействие върху жертвата, 

включително психологическо въздействие, става все по-голям. Това означава, че 

чувствителността към този въпрос се е повишила. Съществуват значителен брой 

отговори, които разглеждат насилието като „ограничаване на свободата на друго лице 

във всички аспекти“. 

В допълнение можем да видим, че груповата принадлежност и спецификата, 

свързана с всяка група, е важна, но по-важни са образователното ниво, видът на 

населеното място, в което живее жената, и нейната професия. Онези жени, които са заети 

с „по - социален“ тип работа, имат по-еманципирано възприятие за домашно насилие. Те 

определено го възприемат като проблем, като престъпление и нарушаване на 

човешките права. Те я идентифицират ясно, въпреки че не е необходимо да се свързва 

със съответните действия. 
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Дори жени от най-консервативните ромски групи, като Бургуджии, където жените 

традиционно са били подчинени на мъже, вече са успели да нарушат статуквото. Това 

мнение се споделя от жени на възраст 20 - 30 години: „Насилието е последният акт, 

който не трябва да се толерира“. (Й., 25-годишна, малък град, Бургуджийски роми). 

Откритото заявяване на това показва, че те са спечелили достатъчно самочувствие, за 

да защитят своето мнение. Те са преминали през него, но вместо да се затворят в 

черупка, са избрали да реагират открито. Защото, както сподели друг респондент, 

жените, които имат достатъчно самочувствие, имат достатъчно сила да реагират и да се 

борят срещу домашното насилие. Това бележи огромна и много значителна промяна в 

ромската общност, която скоро ще доведе до много видима промяна в тенденциите. 

Смятате ли, че домашното насилие е престъпление и защо? 

Да, защото нарушава моите човешки права. Второ, защото убива всичко 

в мен. Може би защото това затваря вратата за бъдещото ми развитие, 

защото след такова насилие бих се затворила в себе си. Както съм го 

преживяла.  

(Г. 25-годишна, малък град) 

 

От друга страна, жените с ниско образование, които са се оженили рано и които 

нямат социален опит извън семейството, обикновено възприемат насилието като 

нормално и част от modus vivendi. Те нямат основание за сравнение: „Жените виждат 

насилието, но не го разбират. Те свикват да живеят по този начин, мислят, че така ги 

обичат съпрузите им. Когато нямат образование, когато нямат приятели, така че остават 

с това мислене." (С., 40-годишна, град, Хорохане Рома). Освен това, както е в много 

консервативни общества, то се възприема като нормално в общността: 

В ромската общност има много домашно насилие. Мъжете много често 

измъчват съпругите си. Но това се възприема нормално в общността. 

Правили са го и преди, бабите са търпели това, майките са го търпели и 

младите съпруги ще го търпят. Например, те могат да говорят със съседа, в 

квартала, така че всеки да знае за това кой е бил жена му и това се счита за 

нормално. Докато в други общности също има насилие. Има насилие сред по-

богатите хора, сред по-образованите, сред турците и българите и други 

общности. Мъжете също ревнуват жените си, измъчват ги психически и 

физически. Но там знаят, че това не е нормално. Жените не го споделят, те 

мълчат. Срамуват се. И все пак образованието и интелектът им казват, че 

това не е добре. (М., 31 години, село, Хорохане Рома) 
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Независимо от това какво възприема насилието всички жени са съгласни, че 

насилието засяга жените и децата. Някои от тях оправдават липсата на реакция на 

насилие в полза на децата; други го намират като причина и стимул да реагират на това. 

Обикновено двете позиции са в двата края на отношението към домашното насилие. 

Няколко от респондентите са извървели този път от единия до другия край и са го 

илюстрирали ясно.  

Най-честата причина, посочена от респондента, мъжете да станат агресори, освен 

така наречените „традиционни“ причини, е алкохолът. 

„На няколко пъти, тъй като съпругът ми е свикнал да пие, когато е пиян, той 

подскача и започва да крещи „Хайде, да се бием“. (Д., 67 години, малък град, Хорохане Рома)  

„Често съм виждала домашно насилие в семейства, където мъжът пие“. (Г., 45-

годишна, малък град, Дасикане Рома, музикант Рома) 

„Какви са основните трудности, пред които е изправена жена, която е 

жертва на домашно насилие? 

Болка, страх от загуба на децата, ако има такива, срам да не останеш сама." (Р., 27 

години, малък град, Дасикане Рома, музикант Рома) 

 

5.2  Обхватът на домашното насилие,  често срещано в ромските 

общности  

Съществува общо мнение, споделено от анкетираните относно големия обхват на 

домашно насилие в ромската общност. Една от разпитаните жени посочи, че „всяка 

втора жена в общността е жертва на насилие“. Това мнение се споделя от всички 

категории респонденти, независимо дали определят насилието като проблем или не. 

Следващите две най-популярни думи, идващи след това твърдение, са мълчание и 

страх.  

„Жените, жертви на насилие, живеят в мълчание. Понякога дори техните роднини 

не са наясно със ситуацията”. (E., 30-годишна, малък град, Бургуджийски роми)  

„Жените търсят ли начин да се измъкнат от тази ситуация или 

продължават да живеят в нея? 

Мисля, че някои го правят, но не могат да намерят начин. Страхът. Тя решава нещо, 

докато той влезе в стаята и тя забравя. Страхът е основната трудност. Ако 

преодолеете страха веднъж, ще намерите начин, нещата ще се случат, но е, че такива 

жени не смеят. Или децата - гледайки децата и „но не, ще търпя повече“ заради децата. 

Ако това се случи, не трябва да казвате, че го правите за децата, защото децата растат 
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в такава среда, душата им, всичко става неуравновесено и когато децата пораснат, в 

един момент те си тръгват и трябва да останете, защото сте възрастна. Няма къде да 

отидете, когато сте на 50. Може би когато децата растат в такава среда, един ден те 

стават същите. Не знам.“  

(Т., 35 годишна, село, Рудари) 

По-голямата част от жените са съгласни, че домашното насилие е тема табу, въпрос, 

за който не се говори по различни причини: защото трябва да остане в семейството, 

защото традициите казват така, защото това е част от живота на жените, защото от срам, 

поради липса на подкрепа, защото аз съм виновна, защото майка ми и баба ми са го 

направили. 

Някои от жените, които принадлежат към една от най-консервативните групи на 

ромската общност (ромите Калдараши), споделят по време на интервютата, че съпругът 

трябва да бъде мил и мил към жена си и никога да не я бие ... „освен ако не е заслужила 

това." (Й., 72-годишна, село, Калдараши). Но тя обикновено го заслужава. В тези случаи 

тя трябва да бъде наказана. И това се случва в много семейства. Младите момичета и 

жени са научени на това от самото си раждане, така че дори след като се случи, 

продължават да се обвиняват и мълчат.  

„Съпругът ми имаше много любовници. Всички го знаеха, това беше публична тайна. 

Но трябваше да си стоя вкъщи и да понасям всичко. Трябваше да имам търпение, когато 

той се прибираше вечерта, след като е напуснал любовницата си, трябваше да имам 

търпение, когато той се напие и започваше да ми крещи и да ме обижда. Трябваше да 

направя всичко, което той искаше и не можех да направя нищо, което исках. Защото съм 

жена. "  

(М., 52 годишна, село, ром Калдараши) 

Много от респондентите споделят мнението, че домашното насилие е по-често в 

ромската общност не поради ромската култура, а защото в някои консервативни групи 

от общността традиционните патриархални практики все още се запазват от една 

страна, а от друга, защото поради консервативното отношение за жените те са по-малко 

информирани, имат ниска осведоменост и по-малко подкрепа и инструменти за 

реагиране. 

Според мен домашното насилие е много по-разпространено сред 

малцинствата и хората от ромски произход. Защото те не са наясно 

добре с правата си. И често жените поради ниското си образование не 

могат да разграничат кое е правилно и кое не. Те израстват с различна 

ценностна система. За тях, колкото и съпругът й да я бие, тя трябва да 
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бъде търпелива заради децата си. Поне това съм виждал в общността. 

Със сигурност има случаи и сред българите, но мисля, че ще бъде по-малко. 

(С., 40 годишна, град, Хорохане Рома).  

Респондентите са съгласни, че домашното насилие се отнася както за жени, така и за 

деца. Мнозинството се съгласява, че това засяга най-вече жените. Малко от жените обаче 

посочват, че това се отнася и за мъжете, въпреки че това са доста изключителни случаи. 

Няколко от жените свързват домашното насилие с феномена на ранни или 

принудителни бракове. Те не говорят само за ранните бракове като домашно насилие, 

но заявяват, че в случаите, когато възрастта на булката е била 14 - 15 години, 

отношенията между съпрузите по-късно са се трансформирали в ситуации на домашно 

насилие. 

В нашата общност момичетата се женят много рано. Например тя 

отива на разходка някъде. Случва се тя да срещне тийнейджър, да сложат 

джойнт в цигарата, тя пуши, изнасилват я, тя забременява. Те я 

принуждават да се омъжи за този мъж, така че честността и 

девствеността да не опетнят семейството. И тя трябва да живее с този 

човек през целия си живот, защото скоро забременява. Съседи, роднини я 

притискат, за да не посрами семейството, че е спала с някого преди сватбата, 

че е загубила девствеността си, за да остане с този мъж, за да живее. Жените 

се чувстват нежелани, необичани, нехаресвани. Те остават и страдат заради 

децата си. И така те живеят с този тормоз. (М., 31 години, село, Хорохане 

Рома) 

 

Тъй като се ожених, когато бях на 15 години, заниманието ми беше да 

чистя и да готвя, домашна работа. Когато седнахме да вземем решение, той 

не се консултираше с мен, защото му се струвах глупава и не можех да дам 

мъдър съвет. Коя съм аз, за да му давам съвет? За да попитам колко пари са 

останали? Моята задача беше да готвя, чистя и да гледам деца. Когато 

дойдоха празниците, не получих нито подаръци, нито цветя. Когато дойде 

рожденият ми ден, получих шамар като подарък. Никога не ми е казвал 

„красива си, обичам те“. Никога. Всяка жена иска съпругът й да й каже, че е 

красива, нещо, което да я зарадва. Почувствах се като роб. Не се чувствах като 

истинска жена. (М., 31 години, село, Хорохане Рома).  
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5.3  Нивото на знания,  които ромските жени притежават по отношение 

на домашното насилие,  техните права и как да потърсят помощ за 

себе си  

Въз основа на интервютата можем да заключим, че разбирането на ромските жени за 

домашното насилие се е повишило през последните години. Както беше посочено по-

горе, нито една от интервюираните жени по време на проучването не отхвърля напълно 

съществуването на домашно насилие. Всички те са съгласни, че съществува; те се 

различават в мнението си относно обхвата му и относно причините за него. Много малко 

от жените заявяват, че не го смятат за престъпление. Повечето от жените го възприемат 

като нарушение на човешките права и са съгласни с необходимостта да се реагира. В 

това отношение можем да отбележим значителна промяна в нагласите през последните 

месеци, особено след началото на пандемията на COVID. Една от причините за това е, че 

по време на извънредното състояние и след него нивото на публичните дискусии 

относно домашното насилие се е повишило в макро обществото. Това се дължи на факта, 

че по време на пандемията случаите на жертви на домашно насилие (дори смъртни 

случаи) са се увеличили. В резултат чувствителността в обществото на мнозинството по 

въпроса се повиши. 

Може да се каже, че в много случаи на домашно насилие жертвите се чувстват сами и 

изолирани и нямат достъп до информация или услуги за подкрепа. В днешно време обаче 

хората са по-наясно с домашното насилие и това е по-видимо в новините, 

телевизионните програми и т.н. (Р., 27 години, малък град, ромски музиканти) 

Неминуемо това е отразено в ромската общност. Фактът, че много жени от анкетираните 

признават за домашно насилие, не означава, че това води до реални действия. Точно 

обратното: все още има преобладаващ брой жени, които не са и не биха предприели 

никакви действия. Въпреки това това вече е важна стъпка: домашното насилие вече се 

счита за грешно. Това извежда въпроса на по-висок етап, където фокусът ще бъде да се 

преодолеят всички бариери, които пречат на жените от реални действия, тъй като вече 

знанията и осъзнаването на проблема съществуват. 

Смятате ли, че домашното насилие е престъпление и защо? 

Да, защото това нарушава моите човешки права. Второ, защото убива всичко в мен. 

Може би защото това затваря вратата за бъдещото ми развитие, защото след такова 

насилие бих се затворила в себе си. Както съм го преживяла. (Г., 25-годишна, малък град, 

Бургуджийски роми) 

Въз основа на интервютата можем да кажем, че въпреки че жените вече знаят, че 

домашното насилие е нещо лошо, много от тях все още не знаят, че имат права или не 

знаят как да реагират. 
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Много от жените не знаят правата си. Те смятат, че жената е подчинена на мъжа и те 

трябва да се подчиняват. Те не знаят, че никой няма право да ги измъчва, да нанася вреда. 

Никой не им казва това. Никоя институция не помага. (М., 38 години, село, Рудари) 

Най-важното е, както подчертаха няколко от анкетираните, че по-голямата част от 

жертвите нямат самочувствието да реагират и да отстояват правата си. Те дори не знаят, 

че е възможно да се реагира. 

Ако тя е успешна жена, тя може да го направи, но ако сте зависими от съпруга си и 

нямате роднини ... те страдат много ... (Г., 35 годишна, с. Рудари) 

Когато не знаете за нещо, няма начин да се стремите към него. Това е като да ядеш 

шоколад. Ако никога през живота си не сте яли шоколад, няма да знаете, че харесвате, и 

не бихте знаели, че го искате. Същото е с всички жени, които не са виждали различно 

отношение от мъжете към жените, през целия им живот им е било казано да се 

подчиняват, защото това е начинът, по който се случват нещата в семейството. Така че 

дори ако вече са започнали да разбират, че нещо не е наред, те все още не са натрупали 

достатъчно разбиране, че трябва да реагират. 

В същото време втората категория жени, които вече са разбрали, че трябва да реагират 

на формите на насилие и не трябва да го понасят. Не знам как 

да го направя. Една от спецификите на ромската 

общност е, че човек е важен като част от 

общността; той или тя съществува в 

общността, следвайки нормите на 

общността. Таблицата по-долу 

представя връзките и 

динамиката на отношенията в 

ромската общност и в 

съвременната общност на 

мнозинството. Тези 

отношения са важни за 

разбирането на модела на 

поведение на ромите жертви на 

домашно насилие. За човек, който 

принадлежи към традиционна общност, 

напускайки извън нея, е равно на социална 

смърт. Той или тя няма да са наясно с отношенията в обществото, няма човек, на когото 

да разчитат и е много трудно да оцелее. Не е невъзможно, но този човек се нуждае от 1) 

да бъде много силен и уверен в себе си (проблемът е по-труден за жените) или 2) да 

намери механизми за подкрепа, които липсват в момента, както ще видим в следващия 

ОБЩНОСТ 

СЕМЕЙСТВО 

ЛИЧНОСТ 

Фиг. 4 Връзки в 

ромските общности 
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раздел. Така че, за да реагира жената, която е жертва на насилие от страна на съпруга / 

партньора, тя трябва да се надигне срещу всички табута, концепции, стереотипи и 

предразсъдъци в общността, които казват, че тези проблеми трябва да останат в 

семейството. Ако го направи, ще бъде (най-вероятно) наказана от общността и изгонена 

от нея. Или поне това беше моделът и много жени мислят, че това все още е така. Така 

че, ако сте жена, ако нямате образование, нямате финансови доходи, нямате професия 

или професия и сте лишени от механизмите за подкрепа на общността, на практика сте 

обречени. Или трябва да сте много силни и уверени в себе си, за да оцелеете, което ни 

връща към твърдението, че жената може да прекъсне този порочен кръг само ако има 

достатъчно самочувствие. Повечето жени в ромската общност го нямат.  

„И изглежда, че няма промяна. Тези жени продължават да страдат, докато в даден 

момент не свикнат да ги бият, просто свикват да ги бият и тези обиди не ги приемат 

като насилие, за тях това е ежедневен проблем. Може да се каже, че в много случаи на 

домашно насилие жертвите се чувстват сами и изолирани и нямат достъп до 

информация или услуги за подкрепа “. (М., 34 години, град, Калдараши) 

Особено това се отнася ако жената има деца, дори и повече, ако тези деца са момчета. 

Един от респондентите от една много традиционна ромска група сподели за своя опит 

„След като ме наръга с нож, аз избягах от дома. Моето момче, което тогава беше на 2 

години, остана с тях. Не ми позволиха да го видя или да се 

доближа до него. Те ми казаха: „Ти вече нямаш 

дете“. Реших да заведа дело за попечителство. 

Тогава майка ми ми каза: "Спри тези неща, не 

позволявай на хората да говорят за нас. 

Върни се при него и аз ще говоря с него, за да 

не те бие толкова лошо." (T., на 28 години, 

град, Бургуджи) 

Така че, както виждаме, децата са друг 

фактор (въпреки че те са един от 

основните фактори за нереагиране на 

насилието от жени не само в ромите, но и във 

всички общности), които затрудняват 

прекъсването на порочния кръг и реагирането на 

статуквото.  

Обяснените по-горе механизми се подкрепят от изявления на почти всички 

респонденти.  

ИНДИВИД 

СЕМЕЙСТВО 

ОБЩНОСТ 

Фиг. 5 Връзки в 

българското общество 
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„Знам, чувала съм за такива жени. Те са споделяли, но въпреки всичко са търпеливи 

заради децата си, заради семейството си и чакат някаква промяна.“ (В., на 24 години, 

град, Дасикане Рома) 

Напоследък, с потока от информация, който ни залива отвсякъде, осведомеността на 

жените се повиши. Много от тях споделят, че „са чували, че могат да реагират, че има 

центрове, които са там, за да помогнат“. За някои от тях това все още е абстрактна 

информация, но важното е, че тя е там. В момента може да не го използват; те може да 

не знаят как да го използват в момента, но вече е в съзнанието им, което ги предизвиква 

отвътре, че е възможна промяна. И в един момент, когато търпението им свърши, те го 

изваждаха от чекмеджето и биха го използвали. 

Проблемът сега е как да се достигне до жените, които нямат достъп до този поток от 

информация (нямат право да имат достъп до социалните медии, да имат телефони или 

телевизията, която гледат, е цензурирана).  

 

5.4  Опитът на ромските жени в достъпа или липсата на достъп до 

услуги за подкрепа  

Трябва да правим разлика между осведомеността и знанията за институциите, които би 

трябвало да помагат в тези случаи, и реалните действия или отношение към тези 

институции. Информираността в общността вече е налице, горе-долу. Той е по-висок в 

общностите, които са по-модернизирани, които имат по-интензивни контакти с макро 

обществото: повечето жени работят, имат поне средно образование, използват 

социални мрежи и т.н. 

Първото място, на което тя може да отиде, е полицията, тя може да отиде при личния 

лекар за медицинска помощ. Наскоро бях чувала за кризисни центрове, където жените 

могат да ходят. Напоследък се говори повече за това, да. Сякаш го чувам по-често. (И., 49 

години, село, Хорохане Рома) 

В същото време знанията за институциите не помагат, а по-скоро задълбочават 

разочарованието от тях. Нито една от интервюираните жени не е споделяла 

положителен опит с институциите. В общността има неясно съгласие, че полицията или 

която и да е друга институция трябва да се обърне и може да помогне. Малкото жени, 

решили да се обадят в полицията, споделиха негативен опит. Като цяло институциите 

имат много нисък кредит на доверие. 

Като цяло хората не вярват на полицията. Вместо това по-скоро биха поискали помощ 

от приятел или роднини. (Г., 25 години, малък град, Бургуджи) 
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В малките места, където всички познават всички, жените се страхуват, че когато отидат 

в полицията, информацията веднага ще се разпространи наоколо. В повечето случаи 

полицията реагира на момента, идва в къщата, предупреждава съпруга и си тръгва. А 

проблемите продължават още по-големи за жената. 

Жените не правят нищо, мълчат. Защото ако се оплакват в такива институции, тогава 

ще се върнат при съпруга си; той ще я бие отново, институциите няма да направят нищо 

и тя ще има само повече проблеми. Така че те мълчат. (Й., 37 години, село, Бургуджии) 

Понякога е дори по-лошо. Една от жените сподели, че съпругът й е бил приятел с 

полицейския началник и никога не е посмяла да подаде жалба в полицията. Друга жена 

споделя, че е събрала смелост и е отишла в полицията. Те обаче я отказали с думите 

„Това са вашите ромски неща. Справяйте се с това - не ни безпокойте “. И никога повече 

не го е направила. 

От друга страна, ако има някой, на когото имат доверие, той има повече смелост да 

реагира. Този поддръжник може да бъде посредник в общността или неправителствена 

организация, която работи на терен и на която има доверие. От интервютата изглежда, 

че жените, жертви на домашно насилие, се нуждаят от някой, който да ги защити не само 

от престъпника, но и от институциите. Друга негативна емоция, която са преживели при 

доближаване до институциите, е, че често служителите от институциите карат ромските 

жени да се чувстват виновни за случилото се и да жертват жертвите. 

Казаха ми, че това са нашите роми и в нашата общност мъжете имат своите права (T., 

29-годишна, град, Бургуджии) 

Фигурата на медиатора в общността, образователния, здравния медиатор изглежда е 

лъч надежда в общността. Това е човек от общността, човек, който има висок авторитет 

от ромски жени. Освен това медиаторът притежава всички характеристики, на които 

липсват обикновените жени - тя (обикновено жени) обикновено е с образование, високо 

самочувствие, връзки с институциите. Така че в тях жертвата вижда всичко, което й 

липсва. Поради това е стратегически да инвестираме във фигурата на ромския медиатор 

и да му предоставим знания относно домашното насилие: форми на домашно насилие, 

механизми за реагиране, отговорни институции и т.н. Напоследък бяха реализирани 

редица проекти в тази насока и това вероятно е отразено в резултатите.17  

                                                      

17 Проектът Justrom на Съвета на Европа продължава вече няколко години. Фокусирането върху правата 
на ромските жени и домашното насилие е една от темите, които се обхващат. От началото на кризата с 
COVID Център Амалипе организира и няколко онлайн обучения за образователните медиатори, с които 
работим (около 60 медиатори), специално по темата за домашното насилие и как да помогнем, особено 
по време на криза. 
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Мисля, че медиаторите могат да бъдат много полезни. Особено ако са хора, уважавани 

от общността, нещо като лидери, на които хората имат доверие. (Д., 30-годишна, малък 

град, Бургуджи) 

Другата голяма институция, която беше очертана по време на интервютата като 

един от поддръжниците, е протестантската църква или по-точно различните 

деноминации на протестантските църкви. Редица жени, преживели тежки форми на 

насилие, посочиха, че протестантската църква, която посещават, им е дала сила да 

преодолеят това и смелост да реагират. Тя тясно корелира с написаното от нас по-горе 

относно наличието на общност за подкрепа и някой, който да застане зад вас. Въпреки 

че някои от ромските жени са посочили чудотворната сила на Бог, който ги е спасил или 

сменил съпрузите им завинаги, това е по-скоро силата и смелостта, които една общност 

ви дава по време на трудности. И един отново се позовава на фиг. 4 / той отново може да 

види прилагания модел на общността и канали за промяна на нагласите, които една 

ромска жена (и дори мъж) би разпознала и приела. Човекът се нуждае от тази 

безопасност, за да знае, че ако се направи стъпка, да, това може да доведе до изгонване 

от вашата общност, но в същото време има друга алтернативна общност, която би ви 

приветствала и подкрепила, за да не останете сами. 

Да. Случи се така, че в един момент съпругът й влезе в затвора за нещо малко, 

нещо с шофьорска книжка или шофиране. И точно тогава тя потърсила 

утеха в Бог и започнала да ходи на църква и да се моли. В този момент в 

затвора съпругът й срещнал някой, който също започнал да му говори за Бог. 

И така се случи, че той беше освободен от затвора само седмица по-късно. 

През този период той започна да вярва в Бог, а сестра ми стана доста 

религиозна. И мога да кажа, че това промени всичко. Доколкото знам, той не 

я докосна след това. Ние наистина вярваме, че Господ им е помогнал. (Д., 30-

годишна, малък град, Бургуджи) 

Десет пъти се разделям с него и десет пъти му давам нови шансове. Вторият 

начин беше, че станах християнка. Започнах да посещавам евангелска църква. 

Дадоха ми библия. Тази библия промени живота ми. Около мен имаше 

християнин, който за първи път в живота ми се обърна към мен и ми каза 

„Много си красива“. Преди това се чувствах грозна, непълноценна, отхвърлена 

от семейството и съпруга си. Но някой ти казва „Много си красива“. Прибрах 

се вкъщи, погледнах огледалото и си казах „красива съм, красива съм“. Оттам 

насетне животът ми буквално се промени. Казах си: "Да, аз съм жена, имам 

права като другите жени." Започнах да имам много мечти да уча, да получа 

образование. Когато казах на съпруга си, че съм благочестив християнин, 

исках да уча, той ме би и изгони, бях отхвърлен от семейството, децата и 
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него. Когато решите да промените живота си за себе си, някои хора трябва 

да ви помогнат да се изправите на крака и да продължите напред. Не знаех 

думата „обичам те“, не знаех „красива си, ценна си, уникална си“. Никога 

досега не съм чувал тези думи. (М., 31 години, село, Хорохане Рома)  
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5.5  Уменията на ромските жени може да им липсват,  за да заявят 

правата си  

Както вече беше обсъждано няколко пъти по-горе, има няколко причини ромските 

жени да не искат правата си. Едва ли бихме могли да наречем всички тях умения, а по-

скоро фактори. Ако трябва да обобщим, можем да посочим следното: 

• Липса на самочувствие 

• Липса на самочувствие 

• Липса на знания за техните права 

• Липса на умения за идентифициране на насилието 

• Страх 

• Липса на подкрепа от общността 

• Липса на подкрепа от семейството 

• Липса на подкрепа от институциите 

• Вина 

• Погрешно разбиране за подчинената роля на жените 

• Погрешно разбиране на традициите 

Вероятно би било по-интересно да видим как респондентите виждат 

уменията, от които се нуждаят, за да заявят правата си. Въпреки че са изразени 

по различен начин, ромските жени, участвали в изследването, са се обединили 

около твърдението, че най-важното умение да реагира и да се противопостави 

на домашното насилие за жената е нейната вътрешна сила. Жената би имала 

вътрешна сила да направи крачка срещу традицията (в някои общности) и 

самата общност (понякога), ако има достатъчно самочувствие и самочувствие. 

Много рядко тя можеше да постигне това, ако беше сама. За да повярва в себе си, 

тя се нуждае от някой, който да я подкрепя: приятел, медиатор, алтернативна 

общност. 

Воля. Воля и желание в себе си. Сила, че тя може да премине бариери. Тя 

може да сломи този страх. Може да каже „Спри насилието“, може да каже 

„Спри, аз съм жена, имам права“. Би могла. Стига да иска, стига да желае. Стига 

да има подкрепа, някой да й помогне. Тя може да каже: „Да, ще си помогна“, но 

някак си трябва да има подкрепа до нея, хора, които да й помогнат да се изправи 

на крака в началото и да се увери, че може. (М., 31 години, село, Хорохане Рома)  
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6. Заключения 

Домашното насилие в ромската общност все още е тема, обхваната от много табута, 

стереотипи и митове. Това е многослоен въпрос, който все още трови живота на много 

ромски жени. Както много от вредните традиционни практики, това не е ромска 

традиция, но сериозно засяга ромската общност и особено ромските жени. 

Концепцията за домашно насилие в ромската общност е тясно свързана с 

разбирането на общността за ролите на пола и доминиращата роля на мъжете. Все още 

жените се възприемат като „слабия“ пол и обхватът на домашното насилие обхваща 

повече от половината от жените в общността. Възприемането на домашното насилие 

обаче има много цветове и нюанси: от оправдаването му чрез жертва на жените до 

тотална възмутена реакция. 

В същото време можем да разделим жените на три категории: онези, които 

отхвърлят съществуването на насилие или го оправдават; второ, жените, които 

осъзнават колко разрушително и опасно е насилието, но все още не могат да намерят 

достатъчно сила или причина да се изправят срещу него и да го спрат; и трето, жените, 

които са намерили сили да отхвърлят открито всички форми на насилие и са готови да 

реагират независимо от последствията. Факторът, който определя към каква категория 

принадлежи ромската жена, е нивото на самочувствие, което тя има, и етапът, на който 

е решена да промени статуквото. 

Много ромски жени страдат от домашно насилие, но често мълчат, тъй като е 

широко разпространено, че това са вътрешни семейни проблеми, които трябва да 

останат в домакинството; това е вината на жената и тя е провокирала съпруга си да я 

накаже. В същото време повечето жени ясно показаха, че не са съгласни с насилието, но 

или не знаят как да реагират, или нямат сили да го направят (или и двете). 

Освен това изследването показа много нисък кредит на ромските жени към 

институции, отговорни за борба с домашното насилие, но в същото време високо ниво 

на доверие в протестантските църкви и особено в медиатора на общността. 

Общественият медиатор (или образователен, или здравен, или социален) е фигурата, 

която може да бъде катализаторът, който може по-бързо да донесе промяната. 

Обикновено медиаторът е жена, която има достатъчно знания по въпроса, която има 

самочувствие да се обърне към отговорните институции и сила да реагира и дори да се 

противопостави на нормите на общността. Т.е. тя е всичко, което жертва на насилие не 

се е осмелила да стане; тя е пример и дори модел за подражание, който може да накара 

жената да реагира и да намери силата за промяна в себе си от своя страна. 
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Последната една година, след началото на пандемията на COVID, изигра ролята на 

катализатор. Повишаването на чувствителността към този проблем в макро обществото 

се отрази и на състоянието на проблема в ромската общност. Тази година разкри 

проблема с домашното насилие и неговия мащаб в ромската общност. Въпреки това, 

проучването показва големия потенциал на ромската общност. Освен това показа, че 

процесите на промяна вече са започнали, тъй като вече има достатъчно натрупана 

енергия. Проблемът с домашното насилие изглежда като замръзнало езеро. След като 

хвърлите камък в леда, правите пукнатина, която много бързо покрива цялата 

замръзнала повърхност. И скоро ледът се разбива. След като започнете да говорите за 

домашно насилие и хвърлите първия камък, много бързо замръзналата повърхност на 

табута и предразсъдъците ще се напука. Така че трябва да продължаваме да говорим за 

нужда, но също така се нуждаем и от камъните, които носят промяната.  
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A final template, as a specific document, will be provided by CESIS to the national partners in due 

time, until the end of November 2020. This document will detail how many pages are recommended 

to be produced in each section.  

 


