ТЕОДОРА КРУМОВА , ЦЕНТ ЪР АМАЛИПЕ

ПОЛИТИКАТА НЕ Е МЯСТО ЗА (РОМСКИ) ЖЕНИ

Двете Америки обърнаха нова страница
на последните избори
САЩ имат първата жена Вицепрезидент

САЩ имат първата жена Вицепрезидент от
индийски произход
САЩ имат първата чернокожа жена
Вицепрезидент

Двете Америки обърнаха нова страница
на последните избори
o Боливия – на 8 ноември 2020 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

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

Мандат

Брой народни
представители от
ромски произход

Партия

1990-1991

3

Съюз на демократичните сили (СДС);
Българска социалистическа партия (БСП)

1991-1994

Няма

1995-1997
1997-2001

2
2

Българска социалистическа партия
Съюз на демократичните сили; Български бизнес блок

2001-2005

2

Национално движение Симеон II; Българска социалистическа партия

2005-2009

1

Българска социалистическа партия

2009-2013

1

Евророма (в коалиция с БСП)

2013-2014

Няма

2014-2017

2

2017-current

Няма

-

Движение за права и свободи
-

Брой народни представители от ромски произход:
Източник:Пампоров, 2016, “Политическо представителство на ромите в България: настоящо
състояние и тенденции“. Публична лекция, изготвена за Училище за политика „Димитър Паница“ и
Сдружение „Нов път“, Хайредин[1].
[1]

Вижте изследването на: http://project.newroad-hajredin.org/documents.htm
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Избори за Европейски парламент 2019:
посоки …
 Нито една от големите, парламентарно
представени партии не включи роми в
листите си (с едно изключение)
 Популисткия подход: НФСБ – Даниел Асенов
 Демократична България: Росен Богомилов –
„активното включване на маргинализирани
групи в пазара на труда“
 Ваня Григорова – независимият кандидат в
левия спектър
 Волт: равни възможности и гражданска
свобода

Избори за местна власт 2019:
още посоки …
 Гласуването за личности, а не за партии (Албена Костадинова, Куклен, 15% преференции)
 Моделът на преференциите (Павликени):
 ГЕРБ (Севдалин Руменов Севданов от 9 позиция при 6 общински съветници) и
 ДПС (Александър Асенов
Листи на Евророма
 Слабо включване на ромски представители и
особено ромски жени в мейнстрийм партиите
30
25
 Вяло участие на ромските партии (13% жени)
20
15
 Листи „на заем“ (ПП Обединена социалдемокрация,
10
5
Българско национално обединение, Християн
0
реформаторска партия)

брой кандидати

жени

Избори „до дупка“: 2021
обърканият кръстопът

И още ....

Благодаря за вниманието!
Теодора Крумова
T_Krumova@yahoo.com

