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СЕКСИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ: ЗАТВОРЕН МЕЖДУ 
СТЕРОТИПИТЕ И КОМПЛЕКСИТЕ



Двете Америки обърнаха нова страница 
през последния уикенд

САЩ имат първата жена Вицепрезидент

САЩ имат първата жена Вицепрезидент от 
индийски произход

САЩ имат първата чернокожа жена 
Вицепрезидент



Двете Америки обърнаха нова страница 
през последния уикенд

o Боливия – в неделя в длъжност встъпи 
новият боливийски президент Луис Арсе, с 
което бе възстановена демократичната 
система след една година прекъсване. 

o На изборите на 19 октомври 2020 
боливийците избраха над 60% жени в 
Сената

o През 2009 г. тогавашният президент Ево 
Моралес въведе квотно изискване за 
минимум 50% жени на избираеми позиции 
в своята партия

o В Парламента и всички институции 
индианските жени ходят облечени с 
традиционната носия pollela



Усещане за жена 
(по българския политически модел)

 Достойно място на жените на пазара на труда, 
икономическа независимост и подкрепа на жените –
предприемачи“ – ГЕРБ

 Засилване на контрола за прилагане на 
законодателството за защита на труда на жените и 
майчинството; против Истанбулската конвенция, чиито 
текстове противоречат на българската конституция 
според Решение на КС – БСП

 ......................... – ДПС

 ......................... – ВМРО

 ........................ – Демократична България



Балкански синдром/ “я не плачи, ти да не си момиче”

o„С жени не знам дали искам да водя дебати“

o«отдавна съм се наслушал за бащата на нацията. Много бащи в тази нация и много 
претенции. Крайно време е да имаме една майка. Да се мисли майчински за този народ, а 
не хора с его.»

o„Вие разбирате ли на женски като си говорят, аз не разбирам»

o„Защо не се напънем и не поставим една жена за президент?»

o„Аз жените ги предпочитам за други работи“

o„Съпругата не може да отказва секс на мъжа си“

o„Не се притеснявайте, че съм жена, господин Борисов. Отдавна чакам да се разберем като
мъже“

o„...нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на заплати, без да 
полагат труд, изискващи помощи по болест, без да са болни, детски за деца, които играят с 
прасетата на улицата, и майчински помощи за жени с инстинкти на улични кучки...“



Овластяването на ромските жени в български контекст: трудно 
се плува в сярна киселина

Комбинацията на антициганизъм и сексисъм създава сериозни трудности пред нашата 
работа на терен за промяна:

вътре в ромската общност 

oзащото води до затваряне на общността и до още по-голям консерватизъм на средата 
(ромската общност отразява характеристиките на макрообществото 

oИздига още по-високи бариери пред ромските жени, които вече са на пътя на 
модернизацията и желаят да променят живота си. Те се сблъскват:

◦ С консерватизма в своята общност

◦ Със стигматизацията в макрообществото – като ромки и като жени

Извън ромската общност

Засилва стереотипите и негативните нагласи: на социални работници, учители, лекари и 
обществото като цяло



TO TOUCH THE UNTOUCHABLE:
COMBATING TRADITIONAL AND NEW ANTI-ROMA STEREOTYPES

JUST/2010/FRAC/AG/1108-30-CE-0377116/00-43

Ромските жени раждат много деца, за да се издържат от 
социалните помощи, които получават за тях



TO TOUCH THE UNTOUCHABLE:
COMBATING TRADITIONAL AND NEW ANTI-ROMA STEREOTYPES

JUST/2010/FRAC/AG/1108-30-CE-0377116/00-43

Многодетните ромски жени много често оставят децата си за 
отглеждане в социални домове, защото ги мързи да се грижат за тях



TO TOUCH THE UNTOUCHABLE:
COMBATING TRADITIONAL AND NEW ANTI-ROMA STEREOTYPES

JUST/2010/FRAC/AG/1108-30-CE-0377116/00-43

Ромските момичета масово напускат училище преди или при 
завършване на основно образование



И още .... 

 Възпрепятства формирането на Алианс между ромското женско движение и 
женското движение

 Особено важно е че тази комбинация възпрепятства мащабният активизъм на 
жените в ромска общност 

Благодаря за вниманието!
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