
Да

87.2%

Не съм сигурен

7.1%

Да

51.8%

Чувал/а съм

29.6%

Не съм сигурен/а

12.8%

Не

5.8%

Да

63.3%

Не знам

12.8%

Не

12.4%

Не желая да отговоря

11.5%
Съществува устойчива нагласа

в ромска общност, че всяка

втора жена е жертва на

насилие.

Мъж

73.5%

Не съм бил/а жертва на насилие

22.6%

Жена

3.8%

Домашното насилие в ромска общност

Домашното насилие не е феномен само в ромска общност: 
домашното насилие е по-често в ромската общност не поради ромската култура, а защото от една

страна, в някои групи от общността традиционните патриархални практики все още са запазени, а от
друга, защото поради консервативното отношение жените са по-малко информирани и имат по-малко
подкрепа. Все повече жени от ромската общност обаче осъзнават необходимостта от реакция на всяка

форма на насилие. 

Знаете ли какво е
домашно насилие?

Не

5.7%

Знаете ли, че съществува закон
за защита от домашно насилие?

Вие или някой, когото познавате, страдал
ли е от различни форми на домашно

насилие?

Насилникът е бил?

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.

Център Амалипе



0 25 50 75 100 125

Приятел/приятелка 

Съпруг/съпруга 

Съвместно съжителство 

Член на семейството 

Не съм бил/била жертва и не познавам такава 

Друго 

Полиция

35.9%

Семейство

16.9%

Приятели

14.6%

Социални служби

9.3%

НПО

7.8%

Адвокат

7.8%

Друго

7.1%

По-голямата част от жертвите

нямат самочувствието да

реагират и да отстояват

правата си.

0%
10

0%

200%

300%

400%

Със сигурност ще се намеся 

Ще се намеся, но само ако познавам жертвата 

Няма да се намеся, защото това си е тяхна работа 

Няма да се намеся, защото ме е страх 

Ще се намеся, но само ако няма риск за мен 

Каква е връзката на жертвата с
насилника?

Ако Вие сте жертва на насилие към кого
бихте се обърнали за помощ?

Как ще реагирате, ако сте
свидетел на насилие? 

На домашното насилие

противодействат най-вече

жените, които имат самочувствие,

образование и подкрепа
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(бр.отговорили)

Жените с ниско образование, които са се

оженили рано и които нямат социален

опит извън семейството, обикновено

възприемат насилието като нормално и

част от ежедневието.

 

Ромските жени нямат доверие

на институциите, че ще им

помогнат, ако се обърнат към

тях за подкрепа в случай на

домашно насилие.

35.8%

17.7%

9.7%

17.7%

10.2%

Жените в ромска общност, жертви

на домашно насилие, се нуждаят

от някой, който да ги защити не

само от престъпника, но и от

институциите.

 

 

 

Фигурата на медиатора в

ромска общност е най-

довереният човек за

жертвите на домашно

насилие.

 

 

 
Посочените данни са от проучвания, проведени от Център Амалипе в периода 2020-2021


