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Умно момиче от ромската общност, с отличен успех
и мотивирани родители а вече „омъжена“ на 14г.?

• Никой от преподавателите й не би
предположил, че ще се „омъжи“…
• Какво променя рязко поведението и
решението на едно момиче на 14 и
семейството му, от логично в нелогично?

Защо трябва да играе по жаравата
на общностното си право?

Заради Силата на общността?

И въпреки перспективите?

Страх от Отхвърляне от общността?

Липсата на достатъчен избор?

Конкуренцията?

„Всяка жаба да си знае гьола
и всеки гьол да си знае жабата…“
Всички подгрупи роми (около16 на брой) не толерират съвместното
съжителство с представители на други подгрупи роми. (както това се
случва между даден етнос с друг етнос)
Причина за това може да се търси в различието им по отношение на:
• Майчин език,
• Религия,
• Празници и обичаи (съобразно религиите);
• Степен и изминало време на уседналост = свързаното с това
отваряне към околните общности (модернизиране);
• начини за прехрана (занаяти и др.)
Затова за родителите и за младото момче/момиче е наложително да
се търси подходящ партньор за съвместно съжителство на младежите
с представител единствено от същата подгрупа роми…
Така - както силата на капката вода („капка след капка и камъка
дълбае“) - силата на обичайното право на общността на съответната
подгрупа роми диктува върху решението и на родителите, и на
младите да изберат в представите си „ранния брак“ като неизбежен
момент от живота си.

КАКЪВ ВСЪЩНОСТ Е ИЗБОРЪТ ?
на момиче от 12 до 16 г., което живее в населено място ( махала или гето) от 500
роми, които са представители на неговата подгрупа, то - тя и/или родителите й имат
следните съображения да намерят подходящ партньор, съгласно общностното си
право:

• Трябва да е от същата ромска подгрупа
• Трябва да се избира подходящ партньор от около максимум 5% от
общият брой на подгрупата в съответното населено място (при
средна продължителност на живота в ромска общност 54г. Повече
раждаемост, но и повече смъртност от средната за страната…).
• Например: 500 души, от които 10% между 12-16 т.е. 50 души, от
които 25 варианта, определени по пол – съответно мъже за жени
или обратно).
• Подходящият партньор, при възможност трябва да не е родствено
свързан с кандидата за съвместно съжителство. (така вече отпадат
приблизително около половината, понякога и повече варианти,
заради твърде големият междуфамилен обмен на женитби вътре в
самата подгрупа от конкретното населено място).
• Трябва да е от добро семейство (с добро образование, морал, с
добро име в конкретната общност). През последните години се
обвързва все – повече да е от „добро семейство“ и/или от
семейство с „финансовата стабилност“ и/или работещо в чужбина

Изборът е:

на подходящият партньор е голяма и
„цената“, която може да се плати също е висока
„стойността“

пазарен подход и една дума за
това, което се случва:
„ДЕФИЦИТ“
:

Т.е. ако имахме 25
варианта на
старта, след
пресяването на
общностното
право остават
около 12-13

Тези 12-13 души подходящи
партньори са за
възрастовата група 12-16г.
т.е. средно по 2ма - 3ма за
12годишните, 2-3ма за 13,
годишните, 2 -3ма за
14годишните и 2-3ма за 15
годишните и евентуално 12 подходящи партньори за
16 годишните
При по-големите от 16г.
почти няма избор.

Изборът се свежда
общо до 9-12
подходящи
кандидатури на
потенциални
партньори ( момчета
на възраст средно
около 3години поголеми от тях )

„предлагането“ е много малко, а от там и
значимостта на „търсенето“ е по-голяма.

КАТАЛИЗАЦИЯ:
По - честите контакти в условията на компактно съжителстване катализират и процеса на
наблюдение на родителите и взаимодействие на младите момичета и момчета за търсене
на подходящият за младите партньор за съвместно съжителстване.
Скоростта за търсене на подходящият партньор се увеличава право порпоционално на
намаляването на броя на „свободните“ (необвързаните, което включва и вече „ходещите“
заедно „гаджета“) потенциални партньори .
Така коефициентът на „значимост“ за обвързване с потенциалният партньор от подгрупата
роми от която е момичето/момчето се увеличава постепенно с всяка оформила се двойка
млади в съответната общност. В тази връзка се правят и нелогични и неразбираеми за
околните компромиси от момичето, момчето и семействата им.
Фактор за намаляване на възрастта за ранен брак е и капсулацията на самата подгрупа
роми. Така и възрастта за „ранен брак“ намалява обратно порпоционално на големината
на съответната подгрупа роми. Например при Калдарашката подгрупа все на места
съществува ранен брак и след навършване на около 12г.

Колкото поконсервативна и
затворена е дадена
подгрупа роми

________________

толкова по-голямо е
влиянието на
обичайното право
„ранен брак“

КАПАРО?

При по-маргинализираните; при по - патриархално настроените, както и при поконсервативните роми, от всички подгрупи , през последните няколко години се
забеляза и възстановяване на позабравено обичайно право на родителите на
момичето да искат авансово, известно време преди годежът на младите т.нар.
„Бабаакхъ парес“ ( бащини пари) , което по същество е подобие на авансова
„зестра“ при българската етническа общност.
Това възобновяване на своеобразното „капаро“ за бъдеща булка (която ще живее
съвместно с момчето, чийто родители са платили) е продиктувано, освен от
недостатъчността на изборът на подходящи партньори в съответната ромска
подгрупа, но и от няколко други фактора. Единия е свързан с „качественият“
критерий на избора. Да се изпреварят другите конкуренти в избора води до
бързането - партньорът да е от хубаво семейство, ( при възможност да е от богатото
семейство).
Изборът „да е от богатото семейство“ понякога е определящ за склоняване на
родителите и самото момиче към ранно съжителство още на 12-13г. особено при
по-бедните и маргинализирани семейства в ромската общност („друго не може да й
дадем, поне да е на хубаво място“…).

РРЕАЛЕН или ВИРТУАЛЕН ПАЗАР?
При групата на Калайджиите (предимно от Южна България) все още
има реално съществуващ „Пазар за булки“, който е отражение на:
• твърде свит избор на подходящ партньор за съвместно съжителство
• както и качествените съображения „да е от добро семейство“ и с
„по-добро образование“.
• „Пазарът“ за булки е обоснован от естествена необходимост на
подгрупата на Калайджиите да осъществява сватосването между
младите и заради фактът че живеят на малки групи разпръснати из
цялата страна.

• При другата консервативна група, тази на Калдарашите, която също
живее на малки групи и разпръснато из цялата страна като
компесаторен механизъм на твърде свитият избор на подходящ
партньор (вместо пазар на булки) и в днешни времена все още се
явява „аранжираният“ от родителите брак.

Страхът „отхвърляне от общността“?
Като косвен фактор в подкрепа на обичайното право на ранното съжителство, може да се посочат и
страховете от твърде свитият или въобще липсата на избор, за намиране на подходящ партньор при
момичетата над 16г. , както и при вече „омъжените“ , но „разведени“ жени от ромската общност.
Страхът да останат „разведени“ е определящ за момичетата, с ранен брак и им налага условието да
спазват безпрекословно правилата на в домът на момчето, за да не останат сами,
•
+ по-късно и с дете
•
+ отхвърлени от общността
•
+ почти никакъв шанс за повторна женитба.
Част от тази зависимост включва и незабавното спиране на посещаване на училище от момичето.
•
Тенденцията в последните няколко години (освен възвръщането на авансово плащане на
„бабаакхъ парес”) при „ранните бракове“ в по-патриархалните и маргинализираните ромски
подгрупи е в следната последователност:
•
1. „ранен брак“,
•
2. ранно раждане,
•
3. ранно разделяне и връщане на момичето в бащиният дом, но вече с 1 или 2 деца в ръцете си (и
без завършено гимназиално образование), за които поемат грижа именно родителите на
момичето.
Tова е вече болезнено осъзната от ромската общност тенденция, с която може да се правят успешни
опити да се променя „отвътре“ общността, особено родителите на момичетата.
•
Като друга стара но изпитана рецепта , която се използва от момичетата заплашват с „бягство с
любимият“ и се възползват от този страх у родителите им, за да наложат волята си да се срещат с
момчето

Годеж („ранен брак“) или гимназия?

1

• Родителите на момичето могат да откажат да „омъжат“
дъщеря си но, на не твърде много сватовници (2-3 пъти), и
не твърде дълго време (1-2год.), защото силата на
общността (чрез вътрешното си общностно право) ще ги
изолира („То на това момиче нещо му има, щом не я дават..“
; „като много се гордеят - да си остане стара мома“….)

2

• Любовта – почти всички тийнеджъри свързват първите
любовни трепети = с истинската и единствена любов.
Единствеността на първата любов при ромските подгрупи се
подсилва и от общностното право „булката да е девствена
преди годежа“ , както и от твърде свитият избор , който
общноста си проектира че има за намиране на подходящият
партньор, заради затвореността си.

3

• Проекцията, за продължаване на образованието си, която

имат особено ромските момичета и семействата им,
съгласно вътреобщностното си право.

4

„НЕВИДИМАТА ЗАПЛАХА“
Извън махалата = извън общността?

Напускането на селото и отиване в гимназия
в най-близкия град/училище извън махалата
е равносилно на :
извън контрол на родителите
+
извън контролът на общността
= „развалена“

• Да не би там да се „развали“?
• Несигурността на родителите и самото момиче в
подготвеността й в основното училище.
• Евентуално дискриминационно отношение.
• Образованието = ли е на работа?
• Облекло, телефони, храна = като на другите
• Страх от „кражба“ на момичето по пътят спиркагимназия; и около двора на гимназията
• Наркотици, алкохол, цигари.
• Неморални приятели ( които не спазват общностният
морал на подгрупата им ),
• Трафик на хора

Както „Капка по капка и камъка дълбае“ така и капка по капка вир става …
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
Разберете от коя ромска подгрупа е и с коя подгрупа е
възможно да се сватоса, за да се фокусирате върху
потенциалните й „сватовници“.
•
Колкото по консервативна група = повече влияние на
ранният брак
•
Колкото по умна и/или красива е = повече натиск
Колкото повече роднини има = внимание към тези,
които не са и роднини (има и изключения !)
•
Колкото по-малко роднини има = внимание към
всички останали
Колкото повече потенциални сватовници от чужбина
и по-заможни (включително и лихвари;
трафиканти/ки на жени и бременни жени) = повече
•
внимание към контактите им с момичето
Проследете какво се случва с вече „омъжените“ използвайте лошите „бракове“ и последиците им за
повлияване на родителите на момичето.
•
Разберете дали вече е поисквана от сватовници и
колко пъти момичето
Разберете дали е мотивирано семейството на
момичето да продължи образованието й извън
село(гетото), ако не е = обмисляне на ранен брак
•

Проследете проекцията за бъдещето на момичето
от нея самата и родителите й
Разберете има ли „гадже“ и как си взаимодейства
с него?

Колкото повече свободно време имат = повече риск
от ранен брак, особено през ваканциите
Следете за „бабаак“ (капаро) за булка, за да
очаквате ранен брак.
Ако можете разберете дали ще се случва годеж
скоро, за да се „спазарите“ с „годеника“ и
семейството му момичето да продължава да учи.
Дори и да е във фактическо положение на „ранен“
брак – дайте на момичето и родителите й да
разберат, че ако се върне няма да й се подиграват
съучениците й в училище и ще е желана отново
Ако вече имате случай на 1 или 2 ранни брака =
знайте,че търсенето на „неомъжени“ момичета се
ускорява. Ускорявайте и Вие усилията си…
Не забравяйте, че ранният брак го има заради
инстинктът за самосъхранение на групата от която е
момичето и това е основното право на общността й
да влияе върху нея и семейството й в този случай.
Изграждайте у момичето проекцията, която ще
увеличи в представите на момичето и семейството
й изборът при търсенето на подходящият и не
забравяйте, че най-вероятно за нея той ще е
единствен в представите й.

Ранният брак = Адам и Ева
тинейджъри ?

ВЪПРОСИ?

БЛАГОДАРЯ ЗА
ПАРТНЬОРСТВОТО!
ПЕТЪР МАЛИНОВ – РЕГИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КООРДИНАТОР НА
ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“
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