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Ромската общност не трябва да бъде стигматизирана с
въпроса за ранните бракове. Той не е:
◦ Само ромски въпрос, а въпрос на всяка традиционна
общност
◦ Съществува обективен процес за промяна на тази
тенденция в общността
Имаме проверен модел, който води до намаляване и
преодоляване на ранните бракове – модел, който работи
вътре в общността, но в партньорство с институциите извън
Трябва да се положат усилия за институционализиране на
този модел

Основни тези



Поглед извън общността:
◦ Налична нормативна рамка, но неефективно прилагане
◦ Липса на квалификация сред специалистите (непознаване на общността),
липса на координация между отделните звена, наличие на множество
стереотипи:
 59,3% от социалните работници смятат, че “Раните бракове са масови сред
ромите и понеже на традицията не може да се въздейства, родителите
спират децата от училище.»
(http://www.amalipe.com/files/publications/Stereotipi-bg.pdf)
 Реакция «пост фактум»
 Промяната е възможна: след обучения със социални, здравни работници и
учители, в продължение на една година , процентът на запитани, които
смятат, че ромите трябва да живеят отделно от българи, е паднал от 33,3%
на 10,43 %.

Ранните бракове:
промяната е възможна

Проблемът отвътре:
◦ Проблемът има различни измерения в различните групи на ромската
общност
◦ Ромската общност е в процес на модернизация: промяната се случва
по-бързо ако има катализатор вътре в общността
◦ Причини за ранните бракове:
 Традицията: деца vs. родители – все повече инициативата е на
самите деца, а не на техните родители
 Бедността
 Липсата на перспектива/ липсата на информация
 Липсата на вяра в собствените възможности
 ЛИПСАТА НА МЕЧТИ


Ранните бракове:
промяната е възможна



Брой деца,
родени от
майки под 15 г.
◦ 2011 - 335
◦ 2012 - 246
◦ 2013 – 298

Данни от НСИ

Малко статистика
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Основни тенденции

според проучване на Център Амалипе от 2015-2016




Среден брой деца в семейството – 2,35
Среден брой членове в домакинството – 4,49
% на простите семейни домакинства (деца и родители)
– 70 %

Early Marriage – Culture or Abuse?
JUST/2013/DAP/AG/5556
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Основни тенденции

според проучване на Център Амалипе от 2015-2016
Смятате ли за вярно следното?

Общо
Да

Хора, които не са женени, имат право да живеят
заедно, ако желаят това.
Родителите са тези, които следва да уредят брака
на децата си.
Момичетата трябва да се омъжат на възможно
най-ранна възраст, за да запазят девствеността
Хората, които нямат щастлив брак, имат право да
се разведат.
Жената трябва да има деца, за да е истинска
жена.
Мъжът трябва да има деца, за да е истински мъж.
По-правилно е майките да се грижат сами за
децата си вместо да ги пращат на детска градина.
Момчетата и момичетата трябва първо да
завършат училище и тогава да създават
семейство.

Early Marriage – Culture or Abuse?
JUST/2013/DAP/AG/5556
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Основни изводи






Възрастта за ранно съжителство и брак се повишава: ромите, които
отхвърлят ранното съжителство (под 16-годишна възраст), сега са много
повече от тези, които го приемат. Процентът на ромите, за които
съжителството на възраст под 14 години е приемливо, е много малък, тъй
като тази възраст не се счита за подходяща.
Образованието се оказва най-важният фактор, който влияе на
повишената възраст за ранно съжителството: колкото по-високо е нивото
на образованието, толкова по-късно се създава семейството. Други важни
фактори са икономическото състояние и условията на живот: бедните
роми и тези, които живеят в лоши условия, създават семейства по-рано.
Днес, малкото семейно домакинство безспорно надделява над големите
семейства: подобно на по-голямата част от населението на дадените страни,
днес ромите живеят в малка семейна клетка, а не в голямо семейство,
какъвто е бил случая не толкова отдавна.

Основни изводи
Става все по-масова тенденцията семейството да се създава от младите хора,
а не от родителите: идеята, че родителите трябва да решат за кого ще се оженят
децата им, става все по-неприемлива. Въпреки това, все още около една трета от
анкетираните одобряват това, което е доказателство, че патриархалния
манталитет все още властва в една значителна част от ромската общност.
Практиката момичето да избяга с момчето, ако родителите не дадат съгласието
си, може да бъде определена днес като приемлива. Заплащането на зестра днес
среща широко неодобрение от ромите, дори когато момичето е девствено: в това
отношение е налице съществена разлика между ромските групи и различните
страни, като в някои от тях тази практика все още е много честа.
 Налице е тенденция за преодоляване на традиционните семейни и брачните
нагласи, и приемането на съвременни такива: това се потвърждава от всички
основни тенденции, описани по-горе. Ромската общност върви по пътя от
патриархалността към модерността, като все още големи слоеве имат
традиционни семейни отношения, но делът на ромите с по-либерални и модерни
нагласи се увеличава и вече преобладава.


Работата в училище и партньорство с
институциите: катализаторът на
промяната отвън


Дискусии с родители и
ученици за превенция на
ранните бракове



Родителски клуб



Подкрепа от ученици наставници



Работа по случаи/
индивидуална работа с
всеки ученик (профил на
застрашения ученик)






Съвместна работа с
МКБППМН
Съвместна работа с МК за
превенция на трафика на
хора
Съвместна работа с ОДМВР



Съвместна работа с
Районните прокуратури



Съвместна работа с други
институции
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