УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ:
ДЕТСКИ БРАКОВЕ ПРОБЛЕМ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

ПОНЯТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДИЦИ
 Понятие
 Форма на насилие и експлоатация
 Глобален проблем - 650 милиона момичета и жени в
света са омъжени преди 18-ия си рожден ден
 Тенденции - през изминалото десетилетие броят на
жените, които се омъжват като деца, спада с 15% - от
една на всеки четири (25%) до приблизително една на
всеки пет (21%).

ПОСЛЕДИЦИ







Отпадане от образователната система
Липса на професионални умения
Финансова зависимост
Ранна бременност и поява на други деца в риск
Бедност
Междупоколенческо възпроизвеждане на модела

SDG 5/ЦУР 5 Постигане на равенство между половете и равни права за всички
жени и момичета - 5.3 Премахване на всички вредни практики като детски,
ранни и принудителни бракове и гениталното осакатяване на жени.
Свързан с още 7 цели – 1, 2, 3, 4, 8, 10, 16

Какво показват данните?
Брой бракове
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Процент раждания при жени под 18 години от всички раждания

4,9%

4,7%

Процент раждания при жени под 19 години от всички раждания

7,4%

7,2%

Раждаемост на юноши (на възраст 10‐14 години) на 1000 жени в тази възрастова група

1,55

1,52

Юношеска раждаемост (на възраст 15‐18) на 1000 жени в тази възрастова група

36.00

34.78

Юношеска раждаемост (на възраст 15‐19) на 1000 жени в тази възрастова група

38.75

39.47

НОРМИ И НАГЛАСИ
• С 30% намалява броя на детските бракове и съжителства през последното десетилетие
• Не съществува един общ „ромски“ модел по отношение на брачна възраст и ниво на образование
• Изискване за запазване на виргиналния статус на булката е основната норма, с която е свързан
детският брак при ромите.
• В почти всички групи нормата за девственост се спазва и при покачване на възрастта за женитба.
• Посещението на училище в някои общности се свързва с риск за опазването на честта на момичето
• На много места раждането след 16 г. не се счита за ранно
• Не съществуват страхове сред семействата, че ранната бременност би довела до рискове за
раждащото момиче или нейното дете.
• 54,6% споделят предпочитание към брачна възраст на 20‐24 години. 18% са с нагласа за създаване на
семейство на възраст от 25‐29 години
• Нагласите за детски брак преди навършване на пълнолетие са общо 2,7%

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ОРГАНИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РЕАКЦИЯ
Анализ на ДАЗД от 2017
•
•
•
•
•

Предприемане на мерки
по чл. 23 от ЗЗДет.
Недостатъчно докладване
от лекари и учители
Липса на санкции
Рядко се свиква КМ
Липса на обучения на
социалните работници

Чести трудности поради:
• нормализиране на проблема от
службите;
• липса на координация между
службите (напр. полицията е
запозната със случая, но не и ОЗД)
• липса на бързи мерки по закрила и
санкции за пълнолетни лица,
съжителстващи с малолетни
момичета и за родители, ‚продаващи‘
дъщерите си;
• ранна бременност;
• обвиняване на семейството на
момичето.

СТЪПКИ НАПРЕД
• Подобряване на практическите действия за превенция на детските бракове и
ранните раждания:
‐ в социалните услуги
‐ интегрирани програми и общностна работа
‐ образователни програми
• диференцирани мерки за подкрепа и въздействие при различните групи, засегнати
и/или застрашени от проблемите:
‐ превенция при млади хора, които са застрашени от встъпване в ранно съжителство,
техните родители и близки
‐ подкрепа за млади майки и бащи за реализация, образование
‐ мерки и подходи за отлагане на първа бременност при младите семейства

БЛАГОДАРЯ!
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