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1. УВОД: ЦЕЛИ И СЪОБРАЖЕНИЯ

Добре дошли! Преди да започнете да използвате този Наръчник Ви предлагаме някои 
пояснения, за да се ориентирате по-добре в текста.

1.1 ЗАЩО БЕШЕ НАПИСАН ТОЗИ НАРЪЧНИК?

Целта на този Наръчник е двояка. От една страна той цели сенсибилизирането на про-
фесионалистите по насилието срещу жени1 (НСЖ), както и да предостави важна инфор-
мация относно социалната и културна организация на ромските общности. От друга 
страна, той цели да предложи източници и насоки как да се предотврати и установи 
НСЖ, както и как да се интервенира в случаи на насилие.

Наръчникът е разработен в рамките на проект Empow-Air: Овластяване на жени срещу 
насилие в интимното партньорство в ромските общности2. Empow-Air е двугодишен 
европейски проект, съфинансиран от Европейската комисия по проект Daphne III за 
борба с насилието срещу деца, млади хора и жени.

1.2 ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ НАРЪЧНИК?

Наръчникът е разработен за професионалисти, които се занимават с НСЖ и/или работят 
с ромски общности, в частност професионалисти в сферата на социалните услуги, мест-
ни власти, полиция и организации на гражданското общество, а именно – женски и 
ромски организации, които работят на местно и национално ниво.

1.3 КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАРЪЧНИКА?

Наръчникът следва да бъде адаптиран към женската действителност, а не обратното. 
Той трябва да се използва като справочник, но професионалистите следва да се намес-
ват според специфичните нужди на всяка една жена, както и според спецификата на 
средата. Освен това, Наръчникът е въведение към една широка и сложна тема. Всъщ-
ност, той представя една наистина елементарна информация. Но да се базира интер-
венцията само на информацията, представена тук, би било опростяване на нещата и 
следователно – грешка. Ето защо, представеният тук Наръчник може да бъде полезен 
като първо въведение към феномена НСЖ в ромските общности. Професионалистите, 
които възнамеряват да се занимават с НСЖ в тези общности следва да получат по-про-
дължително обучение и по-всестранна подготовка.

1. Наръчникът е фокусиран върху насилието в интимното партньорство.

2. Проектът Empow-Air се координира от SURT. Fundació de dones. Fundació privada, организация, която се на-
мира в Барселона, а партниращите организации са: Международен център за изследване на малцинствата и 
културните взаимодействия (България), фондация Giacomo Brodolini (Италия), Женска циганска организация за 
нашите деца (Румъния) и фондация Secretariado Gitano (Испания).
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Наръчникът е написан на английски, български, италиански, румънски и испански. Ори-
гинална е английската версия и тя представя общи насоки без да контекстуализира 
информацията в отделните страни, докато националните версии обясняват национал-
ния контекст.

1.4 ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ

•  Според проекта EMPOW-AIR насилието срещу жени е най-широко разпространеното 
нарушение на човешките права. Анализ на феномена НСЖ стига до заключението, че 
никоя класа, раса или националност не са застраховани срещу това явление. Това 
твърдение е един опит да се подчертае сходството в преживяванията на насилие на 
база пол. Въпреки това, транснационални феминисти постоянно поставят под съмне-
ние това схващане за сходство и подчертават необходимостта да се признае разли-
чието в насилието срещу жени, отговорите на държавата към това насилие и възмож-
ностите на жените да имат достъп за помощ и подкрепа.

•  НСЖ в ромските общности е комплексен въпрос поради съхранението и разпростра-
нението на патриархалните структури в тях и поради факта, че това е една област, в 
която се смесват чувствителни проблеми като ромска идентичност и ролята на поло-
вете.

•  Въпреки че културата е от съществено значение за разбирането и противопоставяне-
то на НСЖ, не може да се позоваваме на опростени схващания за култура. По-скоро 
следва да разгледаме как се посредничи при наличие на насилие в общности с раз-
лични култури чрез структурни форми на потискане като расизъм, икономическа 
експлоатация и т.н. Културата не трябва да се смесва с патриархата. Вместо това, ние 
трябва да установим как действа патриархатът при различните култури.

•  Много важно е да се избегне етноцентризма и културния релативизъм и още с чете-
ното на Наръчника да започне развиването на културна компетентност. Освен това, 
необходима е също така феминистка гледна точка, за да се възприеме НСЖ като 
структурно насилие, случващо се в патриархална среда, където половете се пресичат 
с други форми на насилие като расизъм и икономическа експлоатация.

2. СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

2.1 КАК СЕ РАЗБИРА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ

2.1.1 Какво е насилие срещу жени?

НСЖ е структурно явление, вкоренено в неравноправните властови връзки между же-
ните и мъжете в рамките на патриархалното общество. То е израз на мъжката сила и се 
използва от мъжете да възпроизвеждат и поддържат статута си и властта над жените. В 
този смисъл това е инструментално насилие, а за мъжете то е функционално.



7

Няма държава в света, в която жените да са предпазени от насилие и няма нито една 
област в живота на жената, в която да не е изложена на опасност или реализиране на 
актове на насилие. Ето защо НСЖ следва да се разглежда като най-разпространеното 
нарушаване на човешките права.

Пекинската Платформа за действие (1995) определя НСЖ като “всяко насилие на база 
пол, което води или ще доведе до физическа, сексуална или психологическа травма или 
страдание за жената, в т.ч. заплахата от такива действия, принуда или произволно ли-
шаване от свобода, случващо се в обществения или личен живот.”

Както беше казано по-горе НСЖ е структурно явление и няма нищо общо с патологии 
или индивидуално агресивно поведение. То не е нито изолирано, нито случайно явле-
ние. НСЖ е структурно историческо явление, появило се в резултат на патриархални 
общества, легитимиращи непропорционалността на силата, съществуваща между же-
ните и мъжете. На базата на фалшиво мъжко надмощие патриархалната система цели 
да осигури мъжка доминация над жените, за да контролира техния живот, телата им и 
тяхната сексуалност. В рамките на този контекст НСЖ става необходим контролен меха-
низъм на патриархалната система.

НСЖ може да приеме различни форми – психологическо, физическо, сексуално и ико-
номическо и може да се случва както на обществени места, така и в личното простран-
ство. В рамките на проекта EMPOW-AIR фокусът е върху насилието над ромските жени 
в интимното партньорство, което се случва в семейството.

2.1.2 Грешни схващания за насилието: разчупване на стереотипи

Според българското законодателство домашно насилие е всеки акт на физическо, сек-
суално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова 
насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните 
права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са 
били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и 
емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в 
негово присъствие3.

Освен бруталността и широкото разпространение на явлението има и друго нещо, кое-
то е още по-смущаващо. Това е общественото приемане на НСЖ. НСЖ се толерира, 
легитимира и дори тривиализира. Мъжете имат монопол над насилието и те го упраж-
няват срещу жените, защото смятат, че имат право на това.

Съществуват няколко механизми, чрез които обществото отрича, легитимира, нормали-
зира и омаловажава НСЖ. Един от тези механизми е серия от грешни предположения 
и стереотипи около НСЖ. Тези грешни предположения оправдават НСЖ и правят жени-
те отговорни за техните страдания.

3. Закон за защита от домашното насилие, Чл. 2. Ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)
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Всички тези стереотипи и фалшиви предположения около НСЖ крият риска обществото 
да гледа леко на насилието. Освен това, фалшивите митове около мъжкото насилие над 
жените позволява на извършителите да действат безнаказано и легитимно и да създа-
ват опасна среда, в която се толерира насилието. А пълната липса на разбиране на ди-
намиката на НСЖ допринася за изолацията и ‘впримчването’ на неговите жертви.

Графиката по-долу показва някои от тези грешни предположения и стереотипи, свърза-
ни с НСЖ.

2.1.3 Цикъл на насилието или как действа НСЖ

Цикълът на насилието е адекватен и удобен модел, за да се обясни как работи НСЖ. 
Следвайки този модел насилническите нагласи и действия не се появяват от нищото, а 
са част от един постепенен процес. Както е обяснено чрез модела, НСЖ е много продъл-
жителен процес и в същото време то увеличава честотата си и степента на интензитет с 
всеки изминат ден.

Легитимация на насилието срещу жени

•  Ревността и контрола са признаци на любов

•  Жените избират да са обект на насилие от партньорите си, за да запазят връз-
ката или да останат в семейния дом

•  Жените са частично отговорни за преживяното насилие, “Ако той я бие, то това 
е вероятно защото тя е направила нещо и го е заслужила”

•  Мъжете упражняват насилие, защото губят контрол или защото са приели нар-
котици или алкохол

•  НСЖ е личен въпрос и не трябва да се обсъжда извън семейството 

Не легитимация на насилието срещу жени

•  Уважението и личната свобода са признак на здрава връзка

•  Съществуват някои сложности, които следва да се имат предвид, за да се раз-
берат решенията на жените

•  Жените никога не са отговорни за преживяното насилие. Единствено отговорен 
е този, който е упражнил насилието

•  Мъжете упражняват насилие, защото смятат, че имат право на това в рамките 
на патриархалната система

•  НСЖ е обществен и политически въпрос, който следва да се обсъжда на пуб-
личната арена
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Колкото повече е завършен цикъла, толкова по-малко време е необходимо, за да бъде 
той изпълнен отново и отново. Освен това, тъй като цикълът се повтаря, насилието обик-
новено нараства по честота и жестокост. Цикълът се повтаря и меденият месец обикно-
вено се съкращава, докато напрежението и насилието нарастват. В този смисъл някои 
хора го разглеждат като спирала на насилието.

Важно е професионалистите да знаят, че насилието постепенно става все по-агресивно, 
а НСЖ не е постоянен фактор, а е по-скоро циклично. Познавайки динамиката на НСЖ 
ще помогне на професионалистите да провеждат по-адекватна интервенция.

 МЕДЕН МЕСЕЦ

Насилникът действа различно 
след бурни епизоди. Някои прене-
брегват или отричат насилието. 
Други обясняват своя ‘гняв’ с нещо 
казано или направено от жената. 
Някои се страхуват да не загубят 
жената и показват истинско съ-
жаление. Насилникът се опит- 
ва да се промени заради 
насилието. Може да 
показва съжаление 
и да търси ми-
лост.

НАПРЕЖЕНИЕ

Изглежда като ходене върху че-
рупки от яйца. Нищо не е правил-
но. Няма начин да се предскаже 
какво иска насилникът. Докато 
може и да няма физическо наси-
лие (или е минимално), същест-
вува емоционално насилие, 

сплашване и заплахи. Стра-
хът от насилие често е тол-

кова силен, колкото и 
самото насилие. 

АКТ НА НАСИЛИЕ

Това е самият епизод на насилието. 
Той включва физическо, психоло-

гическо, икономическо или 
сексуално насилие. Извършва се 

престъпление.

Моделът показва, че НСЖ има 3 основни фази: натрупване на напрежение, изблик на 
насилие и емоционална манипулация. Таблицата по-долу съдържа илюстративна гра-
фика на цикъла на насилие:
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2.1.4 Последствия от НСЖ върху живота на жените

Главното последствие от НСЖ е запазването на една система, която позволява насили-
ето да се случва. НСЖ не позволява да се преодолее потисничеството над жени и е 
предпоставка за неравенство между половете. Освен това, НСЖ формира мястото на 
жените в обществото, тъй като насилието и заплахата от насилие държат жените в под-
чинено положение, нарушавайки тяхното право на свобода и сигурност.

Нещо повече, НСЖ има ужасни последствия във всички сфери от живота на жените: 
здраве, труд, връзки и социален живот, жилищни условия, икономическо положение и 
правни аспекти. По този начин НСЖ има безспорно влияние върху качеството на живот 
на жените, намалявайки възможностите им за развитие, просперитет и сигурен живот. 
НСЖ става преобладаващ фактор, който оказва въздействие върху всички измерения от 
живота на жените като увеличава тяхната уязвимост в общество, в което те вече са в 
неравностойно положение в сравнение с мъжете.

2.1.5 Разпознаване на разновидностите преживявания

Опитвайки се да подчертае сходството в преживяванията на жените от насилие, първи-
ят анализ на явлението стига до извода, че няма класова, етническа или национална 
разлика когато става дума за насилие, на база пол. Но основните дефиниции за НСЖ са 
непълни, ако те не включват специфичните форми на насилие, както и специфичните 
последствия, които това насилие има върху жените в зависимост от техния етнически 
произход. В този смисъл, макар че патриархалните ценности може да са широко раз-
пространени, жените от различни етнически групи може да се различават по вида на-
силие, което те са изпитали и по техния отговор на насилието. Следователно, важно е да 
се отиде отвъд традиционния дискурс, който хомогенизира преживяното насилие и да 
се разберат и признаят разновидностите преживяно насилие.

Културата е от съществено значение за разбирането и противопоставянето на НСЖ. 
Изключително важно е, обаче, да се избегне опростенческия анализ за ролята на култу-
рата при оправдаването на НСЖ. В повечето случаи културните обяснения, използвани 
за да се обясни НСЖ водят в известна степен до морален релативизъм. В този смисъл, 
насилието, преживяно от “жени от уязвими малцинствени общности”4, се представя 
като по-невидимо, като нещо, което може да се пренебрегне или дори оправдае поради 
“културни съображения”. Понякога насилието се описва като нормална част от култура-
та, приемайки, че “това е част от културата”. НСЖ, обаче, е неприемливо в която и да е 
култура и културата не може да бъде извинение за извършване на насилие. НСЖ нико-

4. Използваме това обяснение вместо ‘малцинствени’ или ‘малцинствени етнически групи’, за да подчертаем 
как групи или общности не заемат позицията на малцинство по силата на някои присъщи свойства (например 
на тяхната култура или религия), а са придобили тази позиция в резултат на обществено-икономически процес. 
Този подход дава възможност за идентифициране и анализ на приемствеността и различията на позициите 
между жените от различни уязвими малцинствени общности - така разкриването на черното/ бялото се разде-
ля, за да генерира допълнително проучване как се пресичат специфични форми на расизъм и потисничество 
на половете (Burman, 2004).
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Обществена организация

•  Ромите не са хомогенна социална група. По-скоро те са съставени от различни 
общности с различни културни изражения и форми на организация. В България 
основните ромски групи са тези на дасикане рома (“цигани-християни”, “бъл-
гарски цигани”), хорахане рома (“цигани мюсюлмани”, “турски цигани”), кал-
дараши, лудари (влашки) и др. Те се разделят на множество субгрупи.

•  Ромската културна идентичност е нещо динамично и различно, което се про-
меня във времето и пространството. Значителна част от хората, лейбълизирани 
от съседите им като роми/цигани се самоопределят като българи, турци или 
власи/румънци. В отделни случаи желанието на мъжете семейството да пре-
мине в друга, по-престижна група, може да доведе до насилие върху  жените и 
момичетата, които са натоварени със символната показност на принадлежност- 
та към определена група. Така например, с навлизането на  нетрадиционно 
ислямско направление, в някои ромски квартали мъжете задължиха жените и 
момичетата да се забулват по начин, който не се използва от другите мюсюл-

га не е “просто културно” и следователно приемливо. Така както е важно да се излезе от 
дискурса ‘обвиняващ жените’, така е важно и да се избегне ‘обвиняването на културата’. 
Културата не може да се смесва с патриархата. НСЖ не е културен въпрос, а е по-скоро 
механизъм на патриархалната система, който държи жените в подчинение.

Имайки предвид това, както и казаното по-горе, НСЖ може да приеме различни фор-
ми и може да има различно влияние върху живота на жените в зависимост от социал-
но-културния контекст, в който е извършено насилието. В този смисъл, има някои 
специфики на ромското общество (между които общностни и културни ценности, 
традиции и начини за определяне на джендър идентичности), които имат определено 
влияние върху преживяното насилие. Широкото разпространение на явлението, фор-
мите, които приема, влиянието, което има върху живота на жените, възможностите и 
капацитета на жените да се справят с него и общественото въображение около наси-
лието са повлияни от общностните и културни ценности на ромското общество и от 
положението на социално изключване и маргинализация, в която живеят част от 
нейните членове.

2.2 РОМСКИ ОБЩНОСТИ

2.2.1 Ключови елементи на ромските общности

Таблицата по-долу представя някои основни елементи за обществената организация 
на ромските общности, материализацията на патриархата в семейството и основните 
черти на ромските жени, както и тяхното положение в обществото.
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мани в страната. Жените страдат и от обществено неодобрение, което прави 
преживяването на емоционалното насилие още по-тежко.

•  Често в една махала ромите от различните субгрупи имат много различен со-
циален статус.

Например, в Сливен традиционно най-висок социален статус имат “български-
те цигани”, следвани от “турските цигани”, които по-късно започват да се пред-
ставят като “турци”. Групата на музикантите е следващата в местната йерархия. 
Нисък е социалният статус на градешките и бебровските роми. Най-нисък е 
статусът на “голите цигани”. След демократичните промени голяма част от най-
високообразованите “български цигани” се включиха в процесите на демокра-
тизация на българското общество като лидери и активисти на неправителстве-
ни организации, журналисти, професионалисти. Други напуснаха града и дори 
страната. “Турските цигани” се включиха масово в търговски дейности или 
станаха таксиметрови шофьори, а по-късно масово емигрираха и се устроиха 
в Западна Европа и Гърция. Музикантите, като по-бедни, започнаха да практи-
куват традиционния за групата занаят - музика и танци, други започнаха да се 
занимават с лихварство, а отделни лица - с трафик на жени. Масовата безрабо-
тица и бедността запратиха част от мъжете от групите на бебровските и градеш-
ките роми по затворите за кражби, което засили негативния имидж на тези 
субгрупи. В най-окаяно положение се озоваха отново “голите цигани”, при 
които ниското образование, масовата безработица и липсата на социални 
контакти доведоха до задълбочаване на социалната изолация на групата, до 
дълбока и масова бедност, до засилване на деградационните процеси и до 
социализация на младежите извън нормите на макрообществото. Постепенно 
характеристиките на именно тази най-маргинализирана група започнаха да се 
представят от журналисти, политици и служители като “типично ромски”, което 
доведе до увеличаване на социалните дистанции и до засилване на негатив-
ните стереотипи и дискриминационното поведение спрямо ромите от всички 
субгрупи.

•  Превъзходство на социалната идентичност върху индивидуалната такава. Ин-
дивидуалните решения и последствията от тях имат обществено въздействие. 
Индивидуалният избор е силно повлиян от общностни норми (на база пол). В 
ромската общност контролът върху жените е особено силен, защото именно те 
предават идентичността, ценностите и нормите на групата на младите поколе-
ния. Другата причина е, че в тази обезвластена група единствената легитимна 
форма на власт винаги е била само властта на мъжете върху жените. Както и в 
други общности със съхранена патриархална структура, честта на мъжете и на 
семейството зависи не от постиженията на мъжете в икономическата, полити-
ческата или културната сфера, а от поведението на жените. Затова от “добрата 
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жена” се очаква да е била девствена до сватбата си; да се омъжи рано за мом-
че от своята група; бързо да роди син, и евентуално - повече деца; да бъде 
вярна на съпруга си; да поддържа образцово домакинството; да организира 
труда на снахите и дъщерите; да се грижи за мъжа, за децата, за възрастните и 
болните. Не се очаква жената да се изявява в училище или да се стреми да се 
утвърди като добър специалист. Често учителите на ромски деца от традицион-
ни ромски групи или в големите градски гета се оплакват, че родителите при-
нуждават най-кадърните ученички най-рано да напуснат училище и скоро след 
това ги женят. Ранните бракове и отпадането на децата от училище са сред 
най-сигурните средства за задържане на младите роми в общността.

•  Докато спазването на нормите на групата се награждава с обществено призна-
ние, неспазването им се наказва сурово. Например, ако млада ромска жена 
реши да не се омъжва млада, а да учи по-дълго, това може да се приеме от 
родителите й, но да срещне неодобрение от страна на съседи и роднини. Ако 
тя е със средно или с висше образование, това може да се окаже пречка за 
намирането на добър съпруг в общността й. И младите мъже, и майките им ще 
се боят, че тя няма да бъде послушна жена, което я прави нежелана за съпруга. 
Ако се омъжи за човек от друга етническа група, това може да доведе до отпа-
дането й от групата завинаги. Ако ромска жена реши да се оплаче в полицията 
за системните побои от страна на съпруга си, рискува да бъде отхвърлена от 
всички останали за “предателското си поведение” и т.н.

•  Като холистична културна система, ромите се оценяват и разпознават спрямо 
ролята им вътре в общността. Именно затова в традиционните ромски групи 
високото образование и професионалната кариера в организирания труд мо-
гат да се окажат не толкова ценени, колкото нискодоходните традиционни 
начини за изкарване на прехрана, особено ако мъжът е в състояние да осигури 
приличен живот на семейството си, без да има “началници” не-роми. С висок 
престиж и уважение се ползват често не жените с образование и професия, а 
необразовани домакини, създали много деца и останали верни на съпрузите 
си, въпреки насилието.

•  Всичко, което е свързано с лични интереси е подчинено на семейни решения 
и бъдещето на общността е по-важно отколкото който и да е индивидуален 
житейски проект.

•  Автономност, лична инициатива и независимост не са желани ценности. Вмес-
то това вярност, спазване на традицията са поведения особено ценени, а това 
позволява признаване на индивидите като част от общността

•  Ромските общности се характеризират с широката пропаст между техните усло-
вия на живот и тези на мнозинството от населението. Голяма част от ромите, 
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които са в риск от маргинализация, са изправени пред много социално-иконо-
мически проблеми: социално неравенство и дискриминация, лош жизнен 
стандарт, лошо здраве и жилищни проблеми. Това затруднява вземането на 
решение от страна на малтретираната жена да напусне насилника – много 
често тя е с ниско образование и квалификация, шансовете й да намери работа 
са малки, дори ако успее – обикновено доходите й са ниски и не й позволяват 
сама да отгледа децата й, не е в състояние да осигури жилище за себе си и деца-
та си. Освен всичко това тя рискува раздялата с мъжа-насилник да бъде интер-
претирана в нея вреда – тя не се е справила добре със съпружеските си задъл-
жения, тя не е “добра жена”, а това намалява шансовете й за следваща връзка.

Патриархална система в ромските общности и семейството като
социална институция

•  В ромските общности патриархалната система е силна и тя играе важна роля в 
създаването както на обществени, така и на индивидуални идентичности

•  Ромските идентичности са взаимно свързани с традиционни джендър роли. 
Резултатът е дефиниране на обществените джендър роли, които са особено 
ограничителни и рестриктивни за жените. 

•  Семейството е основната институция за ромските общности. Около тази соци-
ална институция са изградени идентичностите и са дефинирани ролите.

•  Ромското семейство се отнася към разширеното семейство, което представля-
ва по-скоро една широка мрежа отколкото нуклеарно семейство

•  Ромското семейство е място за близки хора, за самосъхранение и защита. Но 
семейството е също така и място за силен обществен контрол, който огранича-
ва женската свобода и автономност. 

•  Семейството е институцията, в която се запазват и предават от поколение на 
поколение културни ценности особено посредством ролята на жената, която е 
основен настойник и възпитател в семейството 

•  Семейството оказва силен социален контрол върху жените, за да е сигурно, че 
те отговарят на предназначената обществена роля 

Ромските жени

•  Ромските жени са хетерогенна група. Те реагират на различни ситуации, по-
требности и начин на живот. 

•  Идентичността на ромските жени се основава на пресичането на няколко мо-
дели на дискриминация. Ромските жени са дискриминирани затова, че са жени 
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от една патриархална система и че са част от етнически стигматизирана и со-
циално изключена група .

•  Аспекти като подчинение на мъжка власт, девственост преди женитбата, вяр-
ност, майчинство и разделение на труда според пола са от голямо значение за 
изграждането на идентичността на ромските жени. 

•  Ромските жени не са автономни личности и те представляват честта на семей-
ствата си. Всяко решение, което една жена може да вземе, представлява и 
включва цялото й семейство. Всички решения трябва да са съгласувани с общ-
ността и трябва да следват установените обществени норми за двата пола. 

•  Ромските жени трябва да гарантират честта на семейството като изпълняват 
общностните очаквания. Ако, по някаква причина, честта на семейството е по-
ставена под въпрос, е много вероятно да се посочи жената като отговорна за 
това. 

2.3 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НСЖ И РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ

След като разгледахме понятието НСЖ и основните черти на ромските общности, в 
таблицата по-долу е дадена основна информация за НСЖ в ромските общности.

Насилие срещу жени в рамките на ромските общности

•  Съществуват няколко вида насилие в едно и също време.

•  Насилие има през целия живот и то има огромен ефект върху живота на жена-
та.

•  Първият епизод не е изолиран случай. Обикновено това е началото на дълга 
история на насилие, което нараства по интензитет и жестокост.

•  Насилие има както в обществената, така и в личната сфера.

•  Насилие се упражнява от интимните партньори и от други членове на семей-
ството, например - от свекървите.

Концептуализация на НСЖ в ромските общности

•  НСЖ е действително чувствителна и сложна тема, почти считана за табу.

•  Концептуализацията на НСЖ преминава от отричане до приемане на явление-
то като нормално .
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•  НСЖ не се счита за нарушаване на човешки права.

•  НСЖ се приема като нормално явление и в някои случаи то се възприема като 
част от идентичността на ромските жени. 

•  Налице е повсеместно признаване и оправдаване на НСЖ поради интернали-
зация на патриархалните ценности .

Способност за идентифициране на нсж, реакциите на семейството 
и използване на услуги

•  Трудност за ромските жени е да дефинират и да дадат устен израз на НСЖ по-
ради социалната легитимация на насилието в общността им.

•  Ромските жени се страхуват, че ако споделят за преживяно насилие те биха 
разрушили имиджа на цялото семейство.

•  Ромските жени се страхуват, че ако споделят, че страдат от насилие те ще бъдат 
обвинени за преживяното насилие.

•  Реакцията на семейството пред насилието е от съществено значение за негово-
то разрешаване.

•  Като цяло, съществува недоверие към преобладаващата част от държавните 
институции.

2.4 Културна компетентност

2.4.1 Какво означава това?

Културната компетентност е еволюционен процес, водещ до индивидуално, общностно 
и организационно разбиране на културните различия и прилики във, сред и между 
общности, култури и населения. Всъщност, културната компетентност е процес на из-
граждане на капацитет за разбиране, разпознаване, оценяване, уважаване и ефективна 
работа с личности, които имат различен културен произход. Ефективната работа сред 
различни култури изисква компетентни хора и организации, за намиране на ефективни 
начини за комуникация (устно, писмено и чрез други форми на междуличностно общу-
ване) и за прилагане на подходящи програми за/с хора от други култури. Културната 
компетентност не е нещо, на което отделната личност или служба могат да бъдат едно-
кратно обучени, за да я постигнат. Културната компетентност е способност, която се по-
стига и поддържа чрез съзнателни и продължителни усилия, за да е възможно запозна-
ването и ангажирането с различни групи от населението.

Културната компетентност е способност за ефективна работа в контекста на съпоставяне 
на две различни култури. Това включва интеграцията и трансформацията на знания за 
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отделни личности и групи хора в специфични програми, практики и нагласи, използва-
ни в подходящи условия за подобряване качеството на услугите.

Да си компетентен в контекста на сравняване на две различни култури означава да се 
научат нови модели на поведение и да се прилагат ефективно в подходяща среда. Ос-
вен това, да си културно компетентен означава да имаш капацитет за ефективна дей-
ност в друг културен контекст.

Когато говорим за културна компетентност е важно също така да се изяснят разликите, 
които съществуват между културно знание, културно съзнание, културна чувствителност 
и културна компетентност. Следващата таблица представя основните разлики между 
тези понятия:

Културни знания

•  Запознаване с подбрани културни характеристики на членовете на друга етни-
ческа група.

Културно съзнание

•  Развиване на чувствителност и разбиране за друга етническа група. Включва 
вътрешни промени по отношение на нагласи и ценности.

•  Отнася се за качествата откритост и гъвкавост, които хората развиват по отно-
шение на останалите.

Културна чувствителност

•  Разбиране, че съществуват културни разлики, както и прилики без да се припис-
ват ценности - по-добри или по-лоши, правилни или грешни - към тези култур-
ни различия. 

Култура

•  Интегрирани модели на човешко поведение, включващи мисли, действия, 
традиции, религии и ценности на етнически обществени групи

Компетентност

•  Способност за действие по специфичен начин

Културна компетентност

•  Способност за действие в контекста на културно интегрирани модели на чо-
вешко поведение, определени от една група
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Културната компетентност е способност, която трябва да бъде научена и разбрана като 
ценност от професионалистите, работещи в обстановка на съпоставяне на различни 
култури. Професионалистите трябва да придобият културна компетентност, за да прео-
долеят и избегнат други нагласи и подходи към културното разнообразие:

Културна компетентност

•  Конфигурация от поведения и нагласи сред професионалистите, която им поз-
волява да работят ефективно в контекст, съпоставящ различни култури .

•  Подчертава идеята за ефективна дейност в различен културен контекст, който 
не е включен в културни знания, съзнание или чувствителност.

2.4.2 Как да направим една организация културно компетентна?

Таблицата по-долу представя 4 основни елементи, които помагат и на организацията, и 
на професионалистите да развият културна компетентност.

Културно резистентни

•  Нежелание да поставят под въпрос или да признаят, че имат предразсъдъци 
или потенциал за некоректно поведение

•  Надеждите на професионалистите са хората от етническите малцинства да 
бъдат асимилирани от мнозинството в обществото

•  Културните различия се разглеждат като част от проблема 

•  Стандартният метод на работа е един универсален за всички подход

Културна слепота

•  Склонност да се отричат различията или уникалността на хората

•  Правят се изявления от рода на “Ние не искаме да правим проблем от етнич-
ност или култура“

•  Ограничени знания или комфорт от културните различия

•  “Равно третиране, за да бъдем справедливи”, без да се оценява как са включе-
ни културно различните общности и как им се предоставят услугите. 

•  Стандартният метод на работа е един универсален подход за всички
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Оценяване и адаптиране към различността

•  Да се приемат и уважават различията.

•  Да се познават междукултурните различия, за да се осветли сложността на 
многообразието.

•  Да се правят периодични посещения и да се установи комуникация и диалог с 
членовете на общността.

Културна самооценка

•  Да се повиши информираността за културните различия и стереотипи.

•  Да се оценят собствените нагласи и възприятия.

•  Да се замислят върху факта, че възприятията ни за другите култури са повлияни 
от собствения ни мироглед.

Бъди наясно с динамиката на културното взаимодействие

•  Да се разбере, че културният контекст и историческият дискриминационен 
опит може да доведат до недоверие и недоразумения.

•  Да се разбере какво са традиции и обичаи и какво не са.

Институализация на културни знания

•  Да се интегрират знанията за културната динамика в предлаганите услуги.

•  Персоналът трябва да бъде обучен и да използва ефективно придобитие зна-
ния.

Освен тези 4 елемента има и други важни аспекти, които са също така съществени за 
насърчаване на културната компетентност сред професионалисти и организации:

Културно смирение

•  Професионалистите не могат да знаят всичко за другите култури

•  Оценяването на реалностите за различните общности е от съществено значе-
ние 
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2.4.3 Дебат относно етническото съвпадение като начин за постигане на 
културна компетентност

Някои организации смятат, че може да решат културните дилеми просто чрез ‘съвпаде-
ние’ на етничността на потребители и професионалисти. От друга страна, други органи-
зации считат, че този факт не гарантира непременно качество в интервенцията. По-долу 
е даден списък на предимствата и недостатъците на т.нар. етническо съвпадение.

Разнообразна работна сила

•  Представителство на различни общности на всички нива на работната сила.

Културни оценки

•  Изследване на населението и идентификация на това какво изискват по отно-
шение на интервенция, подкрепа и услуги.

Оценка на потребностите

•  Попитайте хората от какво имат нужда и в каква форма я искат.

Атмосфера на съпоставяне на култури

•  Създайте открита и надеждна среда за дискусия, съпоставяща култури и обуча-
ваща персонала.

Регистрация на предоставената услуга

•  Разработете организационни истории и спомени за успехи при културна отзив-
чивост и създайте капацитет за възпроизвеждането им.
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В заключение може да се каже, че съвпадението на етничността само по себе си не 
осигурява качество на връзката или комуникацията и то може да отклони вниманието 
от други аспекти като силови дисбаланси и други напрежения, оказващи влияние. На-
пример, в някои случаи двама души от същата етническа група може да са от две кон-
фронтиращи се семейства и това може да превърне една служебна връзка в “почти 
невъзможна”.

Когато етническото съвпадение се разглежда като единственият или най-важният начин 
за постигане на културна компетентност, то понякога организациите и професионалис- 
тите стават по-малко бдителни в предприемането на други стъпки, които биха придви-
жили напред културната компетентност. Етнически разнообразната работна сила е ва-
жна стъпка за една организация да постигне културна компетентност, но това не е 
единственият отговор.

2.4.4 Пресечна точка на сексизъм, расизъм и класово потисничество

Дискусии, стратегии за превенция и интервенции в случаи на НСЖ трябва да се провеж-
дат в контекста на структурните неравенства на базата на сексизъм, расизъм и класово 
потисничество. В този смисъл проблемът не е просто в прилагането на превантивни 
стратегии, съпоставящи две различни култури или в предоставянето на мултикултурни 

Предимства

•  Професионалисти с един и същ етничес ки произход може да са по-достъпни, 
за по-добре разбиране на жените

•  Професионалисти с един и същ етничес ки произход може да се разбират по-
добре с жени от същата етническа група

•  Специалисти със същия етнически произход, може да имат по-голям интерес 
към благосъстоянието на собствената си общност

•  Съвпадението може да намали междуличностната дистанция между двама 
души и се предполага, че това води до по-добри резултати

•  Жените може да се чувстат по-комфортно и да вярват повече на професиона-
листи от същата етническа група

Недостатъци

•  Eтническото съвпадение може да бъде опростенческо и редукционистко 

•  Жените може да се страхуват от клюки и да са притеснени от позицията и връз-
ките на професионалистите вътре в тяхната общност

•  Жените може да почувстват, че професионалистите са възприели чуждата кул-
тура или са се отдалечили доста от етническите си корени, за да бъдат полезни
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услуги на пострадали от насилие. По-скоро, стратегиите, насочени към НСЖ ще се про-
валят, ако не се има предвид, че насилието на база пол не е само инструмент за патри-
архален контрол, но служи и на расизма и икономическото потисничество за запазване 
на установен социален ред. Стратегиите, предназначени да предотвратяват и борят 
НСЖ в ромските общности трябва да са свързани със стратегии, които се борят с наси-
лието, насочено към тези общности, в т.ч. и държавното насилие. В този смисъл е важно 
да се разбере, че историческият контекст на конфликт и липсата на реакция от страна на 
държавата пред продължаващата дискриминация и изключване допринасят за поло-
жението на социално изключване, в което се намират ромските общности. Както бе 
посочено от Европейския център за правата на ромите по повод изявление за държав-
ния отговор на насилието срещу ромите (февруари 2012 г.), насилието срещу ромите 
остава сериозен проблем не само защото вреди на ромите, пряко засегнати от атаките, 
но защото ромите като етническа група са засегнати от липсата на ефективен отговор от 
страна на държавните органи и на адекватна обществена политическа подкрепа, за да 
се сложи край на това положение.

Както беше казано сексизмът, расизмът и икономическата експлоатация не са взаимно 
изключващи се, а по-скоро пресичането на множеството им идентичности усложнява 
преживяното насилие от жени от малцинствата. Жените в малцинствени общности 
може да изпитат сексизъм в рамките на своите общности на базата на техните културни 
ценности, религии, практики и т.н. В допълнение, като членове на малцинствени общ-
ности, жените може да бъдат засегнати от расизъм от страна на доминиращото обще-
ство.

ПАТРИАРХАЛНИ 
ЦЕННОСТИ И СЕКСИЗЪМ

ИКОНОМИЧЕСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РАСИЗЪМ 
И БЯЛО 

ПРЕВЪЗХОДСТВО
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НСЖ при малцинствените жени трябва да се разбира в контекста на бяло превъзход-
ство, патриархат и ситуация на социално изключване5, а не сякаш такова насилие е 
присъщо за тяхната култура. Като се има предвид това, стратегиите, разработени за 
борба с насилието в ромските общности трябва да са свързани с други стратегии за 
борба с насилието срещу тях, като полицейска бруталност, расистки атаки, дискримина-
ция на пазара на труда и т.н. Двете стратегии следва да действат едновременно, за да 
имат адекватен и реален резултат върху живота на жените.

Освен това, важно е да се има предвид, че историята (на потисничество) на малцинстве-
ните групи може да формира преживяванията на насилие от жените, както и действи-
телните възможности, които имат, за да се справят с него. В този смисъл историята на 
ромските общности включва преживявания на систематично насилие като линчуване, 
отказ на граждански свободи, полицейска бруталност и наред с другите - ограничени 
икономически и образователни възможности. Тази история на систематично подчине-
ние е благоприятствала за дълбоко вкорененото чувство на недоверие към мнозинство-
то като цяло и в частност - към наказателното правораздаване. Така ромските жени 
може да не са склонни да пускат не роми “в бизнеса си” от страх общността да не гледа 
на тях като на предатели. Това трябва да се има предвид при планиране както на пре-
вантивни дейности, така и на преки интервенции в ромските общности.

Като се вземе под внимание тази реалност всяка една стратегия за превенция на НСЖ 
трябва да бъде интегрирана в по-широка стратегия, както и да е свързана с политики и 
програми за социално включване и намаляване на расизма в обществото, за да гене-
рира устойчиви промени.

3. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ

3.1 КАКВО ОЗНАЧАВА ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ?

Превенцията при НСЖ е всяко действие, стратегия или политика, целящи предотвратя-
ване възникването на насилие и намаляване на вероятността някой да стане жертва 
или извършител чрез създаване на условия, които правят по-малко вероятно възниква-
нето на насилие. По този начин превантивното действие цели и предотвратяване на 
нормализирането и легитимирането на насилието срещу жени.

Превантивните стратегии може да включват също така сенситивни дейности към насе-
лението, специално към жените, подчертавайки категорично факта, че насилието нито 
е оправдано, нито е приемливо. Сенситивните дейности представляват комплект педа-
гогически действия, които целят генерирането на промени и модификация на общест-
вената представа на населението, което би довело до изкореняване на НСЖ.

5. Повече информация относно конкретното положение на ромските общности в ЕС може да прочетете на 
страницата на FRA, ‘The situation of Roma in 11 EU Member State. The survey results at a glance’: http://fra.europa.
eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2012/pub_roma-survey-at-a-glance_en.htm
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Превантивното действие трябва да има предвид и двете ситуации, когато насилието не 
се е случило, т.е. насилие наистина не е имало и да идентифицира ситуации където е 
имало насилие, за да се избегне неговото хронифициране.

3.2 ЦЕЛИ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ

Както беше казано по-горе, превенцията на НСЖ цели намаляване и елиминиране на 
възможностите да се извърши насилие. За да се постигне тази обща цел всяка една 
превантивна стратегия трябва да цели идентифициране на причините за НСЖ, елими-
ниране на сексистките митове и стереотипи и признаване на негативното въздействие, 
което има НСЖ върху живота на жените. Освен това, тя трябва да се стреми да денату-
рализира ролята на половете, да генерира социално отхвърляне на НСЖ и да насърчи 
сред обществото познанията за съществуващите ресурси и услуги.

Всяка една от тези цели е обяснена в таблицата по-долу:

Определете причините за НСЖ

•  НСЖ няма нищо общо с патологии или отделни агресивни поведения. То не е 
нито изолирано, нито случайно явление; НСЖ е структурно историческо явле-
ние в резултат на патриархални общества, които се характеризират с дисбаланс 
във власта, съществуващ между жените и мъжете.

Елиминирайте сексистките митове и стереотипи

•  В рамките на патриархалната система мъжете се свързват с мъжката им роля. 
Обществото очаква от тях да са силни, активни, независими и смели. И обратно 
- жените се асоциират с феминистка роля, с по-нисък социален престиж. От тях 
се очаква да бъдат сантиментални, пасивни, зависими и страхливи. Сегашната 

Какво е превенция

•  Развиване на умения и изграждане на познания 

•  Един непрекъснат процес, който изисква лидерство и ангажираност. 

•  Интегрирне в тъканта на общността

Какво не е превенция

•  Еднократна образователна програма или събитие

•  Само една сесия за изграждане на умения 

•  Програма, която е изцяло планирана, изпълнявана и оценена от един един-
ствен доставчик на услуги



25

джендър система установява йерархия, която изгражда неравноправни вла-
стови отношения между жените и мъжете, което води до неравномерно раз-
пределение на знания, имущество, доходи, отговорности и права. 

Разпознайте негативното въздействие на НСЖ ВЪРХУ 
живота на жените

•  Основна последица от НСЖ е увековечаването на системата, която позволява 
насилието да се случва. НСЖ пречи да се преодолее потисничеството над же-
ните и увековечава неравенството между половете. Освен това, НСЖ формира 
мястото на жените в обществото, тъй като насилието и заплахата от насилие 
държат жените в подчинено положение нарушавайки правото им на свобода 
и сигурност.

•  НСЖ има ужасни последствия във всички сфери от живота на жените. Страда-
нията от насилието имат последствия в различни сфери от живота на жените 
като здраве, труд, връзки и социален живот, жилищни условия, икономически 
и правни аспекти. НСЖ има неоспоримо въздействие върху качеството на жи-
вота на жените, като намалява възможностите им за развитие и благосъстояние 
и им пречи да живеят в безопасност.

Денатурализация на джендър ролите и генериране на 
социално отхвърляне на НСЖ

•  Поради натурализацията на джендър ролите, половите неравенства се прием-
ат и не се поставят под въпрос. При този сценарий мъжкото НСЖ се разбира 
като нещо, на което мъжете имат право, нещо естествено и легитимно. Фалши-
вото превъзходство на мъжете над жените води до фалшивата мисъл, че жени-
те са собственост на мъжете; че мъжете имат абсолютен контрол върху женско-
то тяло и че те имат право да извършват насилие върху тях. Превантивните 
дейности са насочени към делегитимация на НСЖ.

Поддържайте сред обществото знания за съществуващите ресурси 
и услуги

•  Всички членове на обществото имат право на достъп до услуги, които предос-
тавят информация и подкрепа. За да имат достъп до тях е необходимо първо 
хората да знаят, че те съществуват. Превантивната дейност трябва да е насоче-
на към разпространение на знания в обществото и особено сред жените за 
съществуващите ресурси и услуги, насочени към предотвратяването на НСЖ.
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3.3 ПPЕВАНТИВНИ ПРИНЦИПИ

Таблицата по-долу представя 9 принципа, които следва да са ръководни за каквато и 
да е стратегия или програма, насочени към предотвратяване на НСЖ в ромските общ-
ности. Принципите се отнасят до няколко ключови аспекта, които трябва да се имат 
предвид когато се съставят и прилагат превантивни програми. Принципите поставят 
въпроси като вид действия, времетраене на програмата, значение на културната ком-
петентност и необходимостта от системна оценка. Освен това принципите се отнасят и 
до значението, което има персоналът да е обучен, както и до факта, че превантивната 
програма трябва да е част от по-широка стратегия. Накрая се казва, че основните услуги 
трябва да се предлагат в цялата превантивна стратегия, а ромските общности следва да 
бъдат широко включени в съставянето и изпълнението на превантивните стратегии.

Дейност на много нива

•  Планирането на превантивни програми, реализацията и оценката следва да са 
насочени към индивидуално, роднинско, общностно и обществено ниво

•  В рамките на ромското население е по-вероятно програмите за общността да 
имат очаквания резултат

•  Значение на развитие на партньорството и съвместната дейност между раз-
лични заинтересовани участници: гражданско общество, здравни професио-
налисти, образователни институции и т.н. 

МНОГОКРАТЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ

•  Превантивните стратегии трябва да включват множество методи на препода-
ване, в т.ч. някои видове активни компоненти, на базата на умения, така че да 
са насочени към многократен учебен процес. 

ДОСТАТЪЧНО ИЗЛАГАНЕ НА ПОКАЗ 

•  Eфективните програми за превенция наблягат на силен контакт/експониране 
с участниците в концентрирана времева рамка. Изследвания показват, че ед-
нократни програми, фокусирани върху повишаване на осведомеността рядко 
водят до промяна в поведението. Затова е важно да се разработват стратегии 
за превенция, които са концентрирани и могат да бъдат устойчиви и разширя-
вани с течение на времето. 

•  Програмите за превенция трябва да се реализират във време когато ще имат 
максимално въздействие върху живота на участника 
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Приспособени програми

•  Ако програмите нямат достатъчно ниво на културна компетентност, те може да 
не са подходящи за определените бенефициенти. 

•  Ефективните превантивни програми следва да приспособяват съдържанието и 
подхода си така, че да бъдат културно подходящи и релевантни за своите учас-
тници. Те трябва да включват различни културни вярвания, практики и норми 
на общността и може да настояват за ефективна анти потисническа рамка. 

•  Важно е да се знае как се разбира НСЖ и кои са културно подходящите начини 
за ангажиране на членовете на общността

Системна оценка

•  Ефективните превантивни програми включват стратегия за оценка, с която 
осигуряват важна постоянна обратна връзка с процесите на планиране и реа-
лизация, постоянното им подобряване, водейки до по-вероятни положителни 
резултати. 

•  Всички действия трябва да са структурирани и окачествени с конкретни резул-
тати. За тази цел е необходимо да се създаде дългосрочна стратегия за оценка. 

Обучение на персонала

•  Преди и по време на прилагането на програмите за превенция персоналът 
трябва да бъде чувствителен, културно компетентен, да бъде добре обучен и да 
има достатъчно подкрепа от ръководството 

Интегрална стратегия

•  Превантивните стратегии трябва да са част от по-обширна стратегия за изкоре-
няване на НСЖ

•  Освен това, превантивните дейности в ромските общности трябва да се разви-
ват в рамките на други дейности за поощряване на общността.

Поощрявайте използването на основните услуги

•  Предотвратяването на НСЖ трябва да насърчи използването на основни услуги 
от ромските жени и ромското население

•  Превантивните стратегии трябва да насърчават връзките и сътрудничеството 
между ромските общности и основни услуги като здравеопазване, образова-
ние и т.н. 
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Участие на ромски общности

•  Всяка една програма за превенция трябва да е съставена с участието и сътруд-
ничеството на членове на ромската общност.

•  Важно е превантивните мерки да се пресичат с всички области и сектори на 
общността.

•  Стратегията за превенция трябва да има практически подход и конкретни, из-
мерими резултати, за да може да ангажира общността.

3.4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ

След като бяха определени целта и принципите на една адекватна стратегия за превен-
ция, тази част на Наръчника представя предложение за превантивни дейности, които 
да се проведат с ромски жени6. Идеята е да се предложи общ поглед какъв вид дейнос-
ти следва да се организират, както и какви теми да бъдат покрити. Целта, също така, е да 
се предоставят на читателя конкретни превантивни дейности и динамики, които може 
да се приложат при работа по предотвратяване на НСЖ в ромските общности.

Домашното насилие над ромски жени не може да бъде отделено от домашното наси-
лие като такова, но мерките и инструментите трябва да отчитат разнообразието на же-
ните, в това число специфичната конфигурация на джендър ролите и джендър отноше-
нията в ромската общност и свързаните с тях неравно разпределение на властта и 
достъпа до ресурси.

Възможните мерки за превенция са подробно описани в чл. 6 от Закона за защита от 
домашно насилие и Националната програма за превенция и защита от домашно наси-
лие за 2012 г. (виж ‘Други източници’):

•  Дейностите, насочени срещу домашното насилие, включително и организациите, 
които работят по този проблем, трябва да се пренесат в териториите и в местните 
общности, където нещата се случват;

•  Необходимо е провеждане на постоянни кампании за повишаване на информира-
ността и чувствителността на обществото по този проблем, както и на групите в риск;

•  В училищата следва да има специални часове за борба с насилието, за да се предот- 
врати възпроизвеждане на моделите на насилие в семейството, виктимизацията на 
жертвите от семейството и възприемането на насилието като нещо нормално;

6. Това предложение е адаптация на динамиката, представена в Наръчника “Salir adelante. Prevención y 
sensibilización de la violencia de género dirigida a mujeres inmigrantes”, издаден от Фондация CEPAIM. Наръчникът 
е резултат от семинар “Salir adelante”, който е адаптация на семинара “Break Through”, проведен в рамките на 
проект по програма Daphne през 2004: http://issuu.com/cepaim/docs/manual_salir_adelante
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•  Необходими са адекватни политики за задържане на децата в училище, за да се на-
малят ранните бракове – една от основните причини за насилие в семействата;

•  Следва да се разработват и прилагат превантивни мерки, насочени към мъжете;

•  Необходими са целенасочени дейности на НПО, работещи в тази сфера;

•  Медийни изяви за представяне на насилието като нарушаване на човешките права 
и равенството на половете;

•  Тясно сътрудничество с дирекциите за социално подпомагане и обучение на профе-
сионалисти - хората, които имат контакт с ромската общност и които я познават най-
добре;

•  Сътрудничество и партньорство на НПО с местните власти – полиция, социални служ-
би, образователни и здравни институции.

Както беше споменато в Наръчника, превантивните действия трябва да се включат в 
по-широка стратегия за превенция. Превенцията не е еднократна дейност, която се 
случва само един път. Тя трябва да бъде обмислена и реализирана през продължителен 
период от време и в една обща превантивна рамка. Ето защо дейностите, представени 
тук са конкретни примери за действие и динамика за предотвратяване на насилието 
срещу жени, които следва да се използват в рамките на по-широка стратегия за предо-
твратяване на насилие във всеки един контекст (социален, образователен и т.н.).

Забележка: Всички дейности и динамики, насочени към жените и замислени за реа-
лизация с групи ромски жени, както и други дейности, насочени към по-широка публи-
ка, могат да се намерят на страницата на проекта на български език www.surt.org/
empow-air

4. ОТКРИВАНЕ НА НСЖ В РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Тази част от Наръчника има за цел да представи съществени елементи по отношение 
на откриването и идентифицирането на НСЖ в рамките на ромските общности. За тази 
цел, редовете по-долу поставят специален акцент, от една страна, на идентификацион-
ните трудности и необходимостта от активно разкриване и, от друга страна, на ключови 
показатели за идентификация.

4.1 ТРУДНОСТИ С ИДЕНТИФИКАЦИЯТА И НЕОБХОДИМОСТ ОТ АКТИВНО 
РАЗКРИВАНЕ

НСЖ все още се счита за табу, не само за жените, които са потърпевши, но и за профе-
сионалистите, работещи с тези жени. В много случаи резултатите от насилието не може 
да се видят веднага и това прави неговото откриване и идентификация по-сложно. В 
случаи на психологично насилие откриването е дори още по-сложно, защото послед-
ствията от него не са така видими както при физическо насилие.
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Освен това, легитимацията, нормализацията или затъмнението на НСЖ в ромските 
общности прави идентификацията и откриването му дори още по-трудно. В повечето 
общности няма нито място, нито има воля да се признава проблема и да се справят с 
него.

Независимо от трудностите активното откриване може да бъде полезен механизъм за 
ранна идентификация. Активното откриване се използва особено при здравните услуги 
и включва извършване на скрининг и рутинни интервюта с жените, посещаващи услу-
гите. Имайки предвид факта, че НСЖ е сложно явление, често обяснявано с метафора 
като ‘айсберг’, методът ‘скрининг’ може да е полезен за откриване и идентифициране 
на скрити ситуации на насилие и може да помогне за разчупване на мълчанието. Този 
метод може да доведе и до други положителни фактори като повишаване на информи-
раността за НСЖ както сред професионалистите и жените, така и в обществото като цяло.

Начинът, по който професионалистите засичат и идентифицират насилието, както и 
първите стъпки, които те предприемат с намесата си, ще определи целия интервенцио-
нен процес. Много важно е професионалистите да знаят как да предприемат тези 
първи стъпки по подходящ начин, за да се гарантира, че процесът стига до своя край 
успешно. Таблицата по-долу показва някои общи насочващи въпроси към жените до-
като се провежда скрининга.

Преди професионалистите да започнат да задават конкретни въпроси може би е под-
ходящо да се въведе и обясни понятието НСЖ с фрази като:

–  НСЖ е сериозен проблем и широко разпространено явление. Ето защо аз редовно 
задавам този вид въпроси към всички жени, посещаващи службите. 

–  Много жени страдат от насилие, извършвано от мъже, през целия си живот.

След контекстуализацията професионалистът може да продължи с по–директни въпро-
си като:
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Когато задават тези въпроси е важно професионалистите да са сигурни, че жените раз-
бират какво ги питат. В този смисъл е важно професионалистите да използват език, 
който е ясен и разбираем за жени от различни социо-културни среди. Ако професиона-
листите не направят това те няма да успеят да предоставят адекватна намеса и жените 
може да се откажат от този процес дори преди неговото започване.

4.2 ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Освен въпросите, представени по-долу, професионалистите може да открият, че една 
жена страда от насилие чрез някои ключови показатели.Таблицата по-долу представя 
най-честите показатели на насилие:

Общи въпроси

•  Как са нещата в къщи?

•  Как се разбирате с партньора?

Специфични въпроси

•  Изглеждаш малко нервна, наред ли е всичко у дома?

•  Като виждам раните ти се чудя дали някой не те е наранил? 

•  Има ли нещо друго, за което не сме говорили и което може да е допринесло за 
това състояние? 

Директни въпроси

•  Имало ли е моменти, в които се страхуваш от партньора си? 

•  Притесняваш ли се за своята сигурност или сигурността на децата ти? 

•  Прави ли те нещастна начинът, по който те третира съпругът ти?

Последици от физически травми

•  Кръвонасядания, множество наранявания, малки разкъсвания, наранявания 
по време на бременност, спукано тъпанче, забавяне в търсенето на медицин-
ска помощ, модели на повтарящи се наранявания и др.
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Последици от заплахи, насилия и обиди, обществен и икономически 
контрол

•  Тревожност, пристъпи на паника, тъжно настроение, объркване и страх, соци-
ална изолация, самоизолация, стрес и/или депресия, заболявания, предизви-
кани от стрес, злоупотреба с наркотици (успокоителни и алкохол), хронично 
главоболие, неясни болки и страдания, нарушения в съня и храненето, опити 
за самоубийство, психично заболяване, гинекологични проблеми, т.н.

Други индикатори са когато жените...

•  изглеждат нервни, свенливи или уклончиви

•  описват партньора си като контролиращ обстановката или склонен към гняв

•  изглеждат тревожни в присъствието на партньорите си

•  се придружават от партньора си, като предимно говори той

•  дават неубедително обяснение за нараняванията си

5. НАМЕСА

След като НСЖ е открито и идентифицирано е необходима адекватна интервенция. 
По-долу са дадени, интервенционни принципи, които следва да ръководят всяка наме-
са при жени от ромски произход, които се намират в ситуация на насилие. След това е 
дадено кратко описание на “намеса в практиката”, където са представени адекватни и 
неадекватни нагласи и реакции когато се работи с НСЖ в ромски общности.

5.1 ПРИНЦИПИ НА НАМЕСА

Таблицата по-долу представя 7 принципа, които следва да ръководят всяка една наме-
са при ромски жени, които се намират в ситуация на насилие. Принципите се отнасят до 
няколко ключови аспекти, които трябва да се имат предвид при извършване на интер-
венция и консултиране на ромски жени. Принципите повдигат въпроси като необходи-
мост от феминистки и правозащитен подход, да се дава приоритет за постигане на 
безопасност и необходимостта да се уважават индивидуалните ценности на жените. 
Освен това, принципите засягат и значението на поверителността, доверието и правото 
на неприкосновеност на жените, както и нуждата от професионализъм. Накрая се зая-
вява и значението на културната компетентност, както и колко е важно да се учим от 
жените докато се работи с тях.
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Феминистки подход и човешки права

•  Разглеждане на НСЖ като структурен и легитимиран феномен, случващ се в 
рамките на едно общество, където мъжкото господство е легитимирано и къде-
то мъжете смятат, че имат право да използват насилие, за да запазят привиле-
гированото си положение.

•  Отричане и опити за патологизиране обвинявайки жените, пострадали от на-
силие.

•  НСЖ е нарушение на човешките права и е неприемливо във всичките му фор-
ми. Необходимо е да се гарантира, че намесата на професионалистите е в съ-
ответствие със стандартите за правата на човека.

Приоритет на значението за постигане на безопасност

•  Безопасността на жени и деца, които са изпитали или изпитват насилие на ос-
новата на пола е от първостепенно значение при отговора на насилието срещу 
жени.

Уважение спрямо ценностите на жените

•  Подкрепа за правото на жените да вземат собствени решения.

•  Отговорите спрямо НСЖ трябва да са съобразени с нуждите и опита на жени и 
деца от различни среди и общности, в т.ч.: културното и езиковото разнообра-
зие, географското местоположение, инвалидност, сексуална ориентация и 
възраст.

Поверителност, доверие и право на неприкосновеност

•  Поверителност, доверие и право на неприкосновеност са ключови елементи 
за адекватна интервенция. Професионалистите, които работят директно с жени, 
страдащи от насилие, трябва да съдействат за създаването на атмосфера на 
доверие като същевременно гарантират поверителност и неприкосновеност 
на личния живот.

Професионализъм

•  Професионалистите, които интервенират при жени, жертви на насилие по по-
лов признак, трябва да имат както необходимото обучение за НСЖ така и 
културна компетентност, за да се осигури адекватен отговор на исканията на 
жените.

•  От значение е работата в екип и сътрудничество и координация между различ-
ните служби.
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1. Значението на социалната идентичност над индивидуалната 
идентичност

1.1 В рамките на ромските общности социалната идентичност има превъзход-
ство над индивидуалната такава. Почти всички индивидуални решения, както и 
последиците от тези решения, имат социална трансценденталност. Това означа-
ва, че отделният избор е силно повлиян и обусловен от социални (джендър) 
норми.

1.2 В рамките на ромските общности отделните личности, особено жените, не са 
автономни. Всяко едно решение, което те вземат трябва да се приеме от цялата 
общност и то трябва да съответства на социалните джендър норми и очаквания. 

Културна компетентност

•  НСЖ не е приемливо в нито една общност и култура и никога не е извинение 
за насилието.

•  Приликите и разликите между жените подчертават необходимостта от гъвкави, 
културно чувствителни и разнообразни отговори. Признаването на различията 
си, както и факторите, които дават възможност на жените да действат, са от ре-
шаващо значение за всяко бъдещо решение.

УЧЕЙКИ СЕ ОТ ЖЕНИТЕ

•  Разгледайте колко разнообразни от културна гледна точка са жените и тълку-
вайте положението им. Учейки се от жените службите са в по-добра позиция, 
за да проучат препятствията, с които се сблъскват жените, да оценят набор от 
жизнеспособни отговори и да предприемат съвместен подход за намиране на 
решения.

5.2 ИНТЕРВЕНЦИЯ В ПРАКТИКАТА: АДЕКВАТНИ И НЕАДЕКВАТНИ 
НАГЛАСИ/ОТГОВОРИ

Таблиците по-долу представят различни ситуации и реалности, с които могат да се 
сблъскат професионалистите, работещи с жени от ромски произход и които се намират 
в ситуация на насилие. Целта на таблиците е двояка. От една страна, тя има за цел да 
представи 5 различни реалности, свързани със социалната и културна организация на 
ромските общности и на материализацията на НСЖ в рамките на общностите, което 
може да повлияе на начина, по който професионалистите се намесват. От друга страна, 
таблицата има за цел да представи различните възможности как да се отговори на тези 
реалности, както и предупреждение за нагласи, които трябва да се избягват.
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Нарушаването на общностните норми се отразява не само на индивидуално 
ниво, но също така на семейно и групово ниво.

1.3 Докато спазването на нормите се възнаграждава с обществено признание от 
общността, престъпването на социалните норми се наказва сурово.

Адекватно поведение

•  Културно компетентен: професионалистът трябва да избягва културния рела-
тивизъм и етноцентризъм. Специалистите трябва да са наясно със своите собст-
вени културни възможности и да могат да отговорят на уникалните и специфич-
ни нужди на ромските жени. В този смисъл, професионалистите трябва да са 
наясно със значението на социалната идентичност и последствията, които 
може да има то за ромските жени, отричащи насилието. 

•  Гарантиране на поверителност: професионалистите трябва да гарантират 
стриктна поверителност, така че жените да имат доверие на службата и на хо-
рата, които работят там. Създаването на атмосфера на доверие може да помог-
не на жените да се чувстват в безопасност. Освен това, докато посещават ос-
новните служби, ромските жени може да разчупят културите норми, което 
може да ги постави в опасност. Доверието и неприкосновеността на личния 
живот следва да бъдат гарантирани. 

•  Зачитане волята на жените през целия процес на интервенция. Намесата на 
професионалиста трябва да започне с конкретно искане, изразено от жените и 
трябва да се основава върху мотивацията на жените.

Неадекватно поведение

•  Поддържане положение на зависимост: откриването на ситуация на насилие, 
може да генерира тревожност и безпокойство и сред професионалистите. В 
някои случаи, а и като защитен механизъм, професионалистите може да посъ-
ветват жените да оставят партньора си и да докладват за ситуацията на насилие 
в полицията възможно най-скоро, без да дадат време и пространство на жена-
та да вземе решение и без да имат предвид социалната и културна същност на 
жените. По този начин партньорът е заместен от професионалиста по отноше-
ние вземането на решение, задържайки жената в положение на зависимост. В 
такива случаи може да възникнат недоразумения между жената и професио-
налистите. Жената може да се почувства неразбрана, дори не уважавана. Това 
може да доведе до отказ от службите и пренебрегване на насилието в бъдеще. 

•  Подценяване на усещането за опасност, изразено от жените. От съществено 
значение е професионалистите да вярват на жените и да не поставят под съм-
нение техните чувства и техните усещания. Ромските жени може да се страхуват 
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повече от реакцията на тяхната общност отколкото от насилието, упражнено от 
техния партньор. В този смисъл е важно да се разберат социалните последици, 
до които може да доведе един индивидуален акт. 

2. Сложността на общността

2.1 Ромските общности са сложни мрежи от индивидуални личности и социални 
институции. Ромските общности може да бъдат място за защита и в същото време 
- място за потисничество на жените.

Адекватно поведение

•  Културно компетентен: професионалистите трябва да избягват културния рела-
тивизъм и етноцентризъм. Те трябва да са наясно със своите собствени културни 
възможности и да могат да отговорят на уникалните и специфични нужди на 
ромските жени. В този смисъл професионалистите трябва да познават социални-
те организации на ромските общности, както и положението на ромските жени 
в тези общности. Освен това, професионалистите трябва да избягват универсал-
ния подход и да адаптират интервенцията си според потребностите на жените.

•  Признаване на сложностите: специалистите трябва да признаят и да се спра-
вят със сложностите, които характеризират ромските общности. Решенията на 
ромската жена може да бъдат повлияни от множество притеснения и страхове, 
като например реакцията на общността пред решението й да наруши мълча-
нието и да съобщи за претърпяното насилие.

Неадекватно поведение

•  Да се доведе жената до принудително решение. Основната идея е да се 
напътства, а не да се налага. Професионалистите трябва да зачитат волята на 
жените и не могат да им налагат каквито и да са решения

•  Да има нагласа за дисквалификация, да дискредитира, да съди, да не про-
явява съчувствие и да налага ритъм.

3. Затруднения при самостоятелното идентифициране на НСЖ

3.1 В резултат на атмосферата на легитимация, нормализация и отричане на 
насилието ромските жени са много затруднени при идентифициране на насили-
ето и концептуализирането му като нарушение на техните права.

Адекватно поведение

•  Професионалистите трябва да убеждават жените, че те имат право на живот 
без насилие. Професионалистите трябва да са сигурни, че жените приемат, че 
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насилието никога не е оправдано и че те изобщо не са отговорни за насилието, 
от което страдат.

•  Професионалистите трябва да признаят, че е възможно съществуването на 
заучена безпомощност. Заучената безпомощност е психологическо състоя-
ние, при което едно човешко същество се е научило да вярва, че той или тя няма 
контрол над ситуацията и че каквото и да прави той или тя, е безсмислено. В 
ситуации на заучена безпомощност, хората виждат самите себе си като про-
блем. Те виждат проблема като широко разпространен, постоянен и неизме-
няем. Жени, жертви на насилие може да страдат от заучена безпомощност и 
може да се обявят като неефективни поради непрекъснатата дисквалифика-
ция, която получават в личен план. Освен това, една атмосфера, която легити-
мира и нормализира НСЖ може да увеличи чувството на заучена безпомощ-
ност. Възможно е да се възстановят изгубеното самочувствие и автономност и 
специалистите трябва да работят за постигането на тази цел.

•  Уважавайте волята на жените през целия интервенционен процес. Интер-
венцията на професионалиста трябва да започне с конкретно искане, изразено 
от жените. Освен това, всяко искане трябва да отговаря на мотивацията на 
жените. Тези два аспекта ще гарантират успеха на самата интервенция. 

Неадекватно поведение

•  Тласкане на жените към принудително решение. Основната идея е да се 
насочва, а не да се налага. Професионалистите трябва да уважават волята на 
жените и те не могат да им налагат каквото и да е решение.

•  Предоставяне на фалшиви надежди на жените. Важно е професионалистите 
да предоставят вярна и точна информация. Те трябва да избягват предаване 
на нереалистична информация. Професионалистите трябва да са сигурни, че 
жените разбират рисковете. 

•  Подценяване на усещането за опасност, изразено от жените. От съществено 
значение е професионалистите да вярват на жените и да не поставят под въ-
прос техните чувства и усещания. Ромските жени може да се страхуват от реак-
цията на тяхната общност, дори повече от насилието, упражнявано от страна 
на партньора им. В този смисъл е от съществено значение да се разберат соци-
алните последици, които може да предизвика всеки индивидуален акт. 

4. Страховете на ромските жени

4.1 В опитите си да запази културните ценности, общността може да поощри 
жените да не напускат връзките, в които има насилие или да запазят мълчание и 
да отричат насилието. Разговори за това, че са отхвърлени и загубили общността 
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си работят като основен възпиращ фактор за разкриване или предприемане на 
действия над насилието на база пол.

4.2 В рамките на ромските общности, съобщаването за насилие може да се раз-
глежда като механизъм, отделящ жените от общността, а жените се страхуват, че 
може да дискредитират общността. Освен това, жените може да не желаят да 
разкрият преживяното насилие от страх да не станат причина за срам за техните 
семейства и общности или да не засилят негативните стереотипи, които вече ра-
ботят срещу ромските общности.

4.3 Накрая, използването на основните служби предполага поставяне на въ-
трешните ресурси под въпрос и доказва, че вътрешните ресурси на общността не 
работят за решаване на ситуацията на насилие.

Адекватно поведение

•  Културно компетентен: професионалистите трябва да избягват културния ре-
лативизъм и етноцентризъм. Те трябва да са наясно със своите собствени кул-
турни възможности и да могат да отговорят на уникалните и специфични 
нужди на ромските жени. Професионалистите трябва да са наясно със собстве-
ните си културни ценности и не трябва да ги налагат на жените, които посеща-
ват службата. 

•  Признаване на сложностите: професионалистите трябва да осъзнават и да се 
справят със сложностите, които характеризират ромските общности. Решението 
на ромските жени може да е повлияно от множество притеснения и страхове. 

•  Уважавайте волята на жените през целия интервенционен процес. Интер-
венцията на професионалиста трябва да започне с конкретно искане, изразено 
от жените и трябва да е основано на мотивацията на жените.

•  Професионалистите трябва да убеждават жените, че те имат право на живот 
без насилие. Професионалистите трябва да са сигурни, че жените приемат, че 
насилието никога не е оправдано и че те изобщо не са отговорни за насилието, 
от което страдат.

Неадекватно поведение

•  Тласкане на жените към принудително решение. Основната идея е да се 
насочва, а не да се налага. Професионалистите трябва да уважават волята на 
жените и те не могат да им налагат каквото и да е решение.

•  Да се препоръчва семейна терапия или семейно посредничество.

•  Да има нагласи като:
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a)  “Все едно ми е”: пренебрегват се основните бариери, пред които са изпра-
вени малцинствените жени както в търсенето на подкрепа, така и в призна-
ване на потискането им като НСЖ. 

b)  “Нежно-нежно”: стратегия, целяща да не се изплашат жените, приемайки, че 
биха се изплашили и да не се обиди общността. Този подход, обаче, може 
да доведе до ситуация, при която няма място да се говори за насилие. 

c)  “Културна неприкосновеност”: професионалистите не се включват от страх 
да не бъдат етикетирани като расисити. Да предположим, че професионали-
стите зачитат културната неприкосновеност на жените в личния им живот. 
Въпреки това, тази нагласа води към културен релативизъм и закриля патри-
архалните отношения в рамките на малцинствените общности, правейки 
НСЖ по-невидимо. 

5. Липса на доверие към професионалисти, които не са роми

5.1 Налице е липса на доверие към професионалисти не роми поради история с 
дискриминация и потисничество. Съществува страх от сблъсък с расизъм и дискри-
минация в рамките на основните служби. От друга страна не се очертава никакво 
доверие относно анонимността на жените или има страх да не бъдат разпознати.

Адекватно поведение

•  Културно кпмпетентен: професионалистите трябва да избягват културен рела-
тивизъм и етноцентризъм. Те трябва да са наясно със техните собствени култур-
ни възможности и да отговарят на уникалните и специфични потребности на 
ромските жени. Професионалистите трябва да са наясно със собствените си 
културни ценности, да променят предразсъдъците и стереотипите и да гаран-
тират недискриминационно отношение. 

•  Да се създаде атмосфера на доверие, която улеснява жените да изразят и 
споделят своите преживявания. Да имат съчустващо, отзивчиво и разбиращо 
отношение. Отношението на професионалиста трябва да даде възможност за 
разтоварване от натрупани емоции (като тревожност, плач, страх, вина, проти-
воречия и др.), да ги поемат спокойно и със съчувстие към болката им. Освен 
това, професионалистът трябва да внимава специално с използването на не-
вербален език, който включва външен вид, изражение на лицето, жестикула-
ции, поза и близост. Също така, тонът, с който говори, мълчанието и интонаци-
ята може да помогнат за създаване на доверие и надеждност. 

•  Да се пита само за необходимата и полезна информация. Професионали-
стите трябва да се опитат да избегнат обясняването отново и отново на една и 
съща история с различни специалисти. 
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•  Професионалистите трябва да вярват на жените без да поставят под въпрос 
тяхната версия за историята 

Неадекватно поведение

•  Да имат нагласа за дисквалификация, да дискредитират, да съдят, да про-
явяват липса на съпричастност и да налагат ритъм на разговора.

•  Вторична виктимизация: Тя е свързана с по-нататъшна виктимизация, следва-
ща първичната виктимизация, упражнявана от който и да е професионалист, 
който ще работи с жертвата след агресията. Вторичната виктимизация се съз-
дава от неадекватно и нечестно отношение: липса на разбиране и подкрепа, 
небрежно или агресивно задаване на въпроси, обвинения в отговорност за 
престъпление, стигматизация. Друга нагласа, която води до вторична виктими-
зация е принципът за ‘по-малка допустимост’, според който някои социални 
групи заслужават по-малко внимание, защото те са направили нещо, заради 
което заслужават донякъде ситуацията, в която се намират. Вторичната викти-
мизация води до по-голяма беззащитност и увеличава психологичните после-
дици върху жените.

•  Да имат авторитарно и патерналистично отношение. Ето няколко предложе-
ния как да се избегнат тези отношения:

a)  Да не се пита: Какво ви накара да останете с партньора си? Какво направи-
хте, за да провокирате неговото насилие? Какво можехте да направите, за 
да го избегнете? Участвахте ли в ескалацията на насилието?

b)  Не минимизирайте сериозността на проблема и не й казвайте, че ще се 
възстанови лесно. Педупредете я, че насилието може да се появи отново. 
Предупредете за възможни трудности в процеса.

Таблицата по-долу представя някои други ключови аспекти, които трябва да се имат 
предвид при интервенция с жени, преживяли насилие. Таблицата се фокусира главно 
върху съвети, когато се отговаря на жени и върху проблеми, свързани с оценяване на 
женската и детска безопасност. Освен това, тя предлага няколко насоки за продължи-
телни грижи.
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Съвети когато отговаряте на жените

•  Слушайте: изслушването може да е съществено преживяване за жени, прежи-
вяли насилие.

•  Комуникативна вяра: “Това трябва да е било много страшно за теб”.

•  Утвърдете решението да заявите “Трябва да ти е било много трудно да говориш 
за това”, “Радвам се, че можахте да ми разкажете днес за това”.

•  Подчертайте неприемливостта на насилието: “Ти не заслужаваш да се отнасят 
така с теб”.

Помощ при преценяване на женската и детска безопасност

•  Говорете с жените сами.

•  Тя чувства ли се в безопасност да се прибере в къщи след срещата?

•  Тя нуждае ли се незабавно от безопасно място?

•  Тя трябва ли да мисли за алтернативен изход от сградата?

•  Ако непосредствената безопасност не е проблем, как стои въпроса с бъдещата 
й безопасност? Тя има ли бъдещ план за действие, ако е в опасност?

•  Той има ли оръжия?

•  Тя има ли телефони за спешна помощ?

•  Всички жени имат право да живеят в безопасна среда. Ако живеят в район къ-
дето няма служби или се притесняват да ги посещават, професионалистите 
трябва да им кажат, че те са загрижени за тяхната безопасност и ще им съдейст-
ват да осмислят своя избор.

Насоки за продължителни грижи

•  Разглеждайте безопасността на жените като съществен проблем.

•  Предоставяйте емоционална подкрепа.

•  Наблюдавайте жените и техните деца дали са в безопасност като разпитвате за 
ескалация на насилието.

•  Насърчете ги да контролират вземането на решения. Попитайте жените от 
какво имат нужда и им представете съществуващите опции.

•  Уважавайте знанията и уменията, които те са развили. Надграждайте емоцио-
налната им сила като ги питате “как сте се справяли със ситуацията преди?”.
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6. ГРИЖА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Работата с жени, които са претърпели насилие, оказва силно емоционално въздействие 
върху всеки професионалист. Tези професионалисти може да поемат следните рискове:

–  Физическо изтощаване в резултат на изтощително и опасно излагане на насилие и 
чувство на тревожност.

–  Възприемане решението на участника поради свръх отъждествяване.

–  Прекомерни възражения за промяна, което може до доведе до усещане за провал.

Хора, които полагат грижи за жертви на насилие са подложени на риска от:

‘Изгаряне’

Това е процес, който включва постепенно излагане на служебно напрежение, 
което води до изтощение, чувство на цинизъм и откъсване от работата, чувство за 
неефективност и липса на реализация.

Признаците и симптомите на изгарянето са:

–  Апатия

–  Чувство на безнадеждност

–  Бързо изтощение

–  Разочарование

–  Meланхолия

–  Чувство за провал

–  Забрава

–  Раздразнителност

–  Усещане за работата като тежък товар

–  Очуждени, безлични, незаинтересовани и с цинично отношение към клиентите

–  Склонност да обвиняват себе си 

Преживяна виктимизация

Преживяната травма е процес, който се развива с течение на времето. Тя е куму-
лативен ефект от контакта с преживели насилие. Това се случва с течение на 
времето когато сте бил свидетел на жестокост и сте слушали отчайващи истории.
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За да се избегнат и изгарянето, и преживяната виктимизация, предлагаме списък на 
превантивни фактори:

–  Грижи за себе си

–  Солидна професионална подготовка

–  Редовен самоанализ и външен надзор

–  Ограничаване на броя на разгледаните дела

–  Продължаващо професионално обучение

–  Поддържане на баланс между съчувствие и разумна дистанция с жените

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Както беше посочено в увода, целта на Наръчника е да предостави източници и насоки 
относно начините за предотвратяване, разкриване и идентифициране на НСЖ в ром-
ските общности и как да се намесваме в случаите на насилие. Вярваме, че с настоящия 
материал тази цел е постигната. Но за да гарантираме ефективността и валидността на 
предложените източници и насоки Наръчникът трябва да се адаптира към същността на 
всяка една жена имайки предвид нейните потребности и спецификите на средата око-
ло нея и нейното семейство.

Признаците и симптомите на виктимизацията са: 

–  Отричане на травмите при жените

–  Прекомерна психологическа идентификация с жените

–  Чувство на силна уязвимост

–  Чувство за отчуждение

–  Липса на вяра, че доброто в света все още е възможно 

–  Обща отчаяност и безнадеждност

–  Повишена чувствителност към насилието

–  Чувство на разочарование от човечеството

–  Цинизъм

–  Намаляване на собствените възможности 

–  Нарушена референтна рамка



44

От друга страна, както беше написано в началото на документа, настоящият Наръчник 
е въведение към явлението НСЖ в ромските общности. Надяваме се той да е наистина 
един полезен източник. Въпреки това, приканваме професионалистите, работещи с 
роми или с насилие на база пол да продължават да четат и да се обучават по въпроси, 
свързани с роми и джендър проблеми.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Национални ресурси за НСЖ

В България е създаден Алианс за защита срещу домашното насилие. В него членуват 
следните организации от различни краища на страната:

•  Фондация “Български център за джендър изследвания” с офиси в София, Пловдив, 
Хасково и Димитровград;

•  Фондация “Джендър алтернативи” – Пловдив;

•  Женско сдружение “Екатерина Каравелова” – Силистра;

•  Асоциация “НАЯ” – Търговище;

•  Фондация “П.У.Л.С.” – Перник;

•  Сдружение “Център Отворена врата” – Плевен;

•  Фондация “SOS – семейства в риск” – Варна;

•  Фондация “Асоциация Анимус” – София;

•  Асоциация “Деметра” – Бургас;

Други организации и ресурси в страната:

•  Асоциация “Жанета” – Разград

•  ИГА – Пазрджик

•  Център “Мария” – Горна Оряховица

Центровете за обществена подкрепа са съществен ресурс. В България има изградени 
122 такива центъра за обществена подкрепа, създадени съгласно Правилника за соци-
ално подпомагане. 84 от тях са държавно делегирани и представляват значителен ре-
сурс за страната.

От съществено значение са две социални услуги а именно:

–  Кризисни центрове, управлявани от НПО (във Варна, Перник, Бургас, Силистра, Пле-
вен, София)
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–  Държавно делегирани кризисни центрове, разположени в Драгоман, Монтана, Ва-
рна, Пловдив и др.

Значителен ресурс е звено “Майка и бебе” където се предлагат 9 услуги с цел предотвра-
тяване изоставянето на деца. Такива звена, в които се настаняват майки с деца има в 
различни градове в страната като Пазарджик, София, Варна, Перник, Стара Загора

Създадена е национална телефонна линия за насилие – 029817686 – управлявана от 
Асоциация ‘Анимус’,

както и тел. линия за насилие над деца 11116.

–  Асоциация “Анимус” подготвя Координационен механизъм за известяване, оценка, 
насочване и реакция при риск от домашно насилие. Този механизъм ще съдържа 
конкретни стандарти за социални услуги при домашно насилие, независимо от мяс-
тото където е извършено насилието.

Дейност

•  В периода януари-декември 2010 г. организациите са оказали помощ и са предоста-
вили услуги на 4 809 жертви на насилие.

•  342 са жертвите на насилие, които са били настанени в общо 6-те Кризисни центъра 
на организациите от Алианса в градовете София, Варна, Бургас, Плевен, Силистра и 
Перник, като се има предвид, че средният престой на клиентите е 3 месеца, а в много 
от случаите и по-дълъг, предвид високия риск и сложността на ситуацията, в която се 
намират.

•  73% от потърсилите помощ са пълнолетни (жени), а останалите 27 % са деца.

•  През 2011 г. организациите членове на “Алианс за защита срещу домашното наси-
лие” са оказали помощ и са предоставили услуги на  5 034 жертви на насилие. 267 са 
жертвите на насилие, които са били настанени в кризисните центрове.

•  От началото на 2012 г. се работи по 309 случая на домашното насилие. По данни на 
Алианса, броят на потърсилите помощ жертви на насилие през първото полугодие на 
2012 г. се е увеличил близо два пъти спрямо 2011 г.
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Други източници:

The Immigrant Women’s Domestic Violence Service (IWDVS) Australia: 
http://www.iwdvs.org.au/home.htm

Headington Institute. Care for caregivers worldwide: 
http://headington-institute.org/Default.aspx?tabid=1295

Training forums: Helping Culturally Diverse Victims of Interpersonal Violence: Avoiding 
Stereotypes & Meetings Needs.
http://www.trainingforums.org/forums/viewtopic.php?f=15&t=67

Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 
22.12.2009 г.) Обн. ДВ. бр.27 от 29, март 2005 г., изм. ДВ. бр.82 от 10 октомври 2006 г., изм. 
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ДВ. бр.102 от 22 декември 2009 г., изм. ДВ. бр.99 от 17 декември 2010 г. 
http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151

Чл. 6. (1) Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и за-
щита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица.

(2) Органите на изпълнителната власт извършват подбор и обучение на лицата, натова-
рени със защитата по този закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Органите на изпълнителната власт 
и/или юридическите лица, регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за соци-
ално подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел, работят за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

(4) Лицата по ал. 3 разработват, организират изпълнението и изпълняват програмите по 
чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6.

(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Всяка година до 31 март Минис-
терският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно на-
силие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Средствата за финансиране из-
пълнението на задълженията по Националната програма по ал. 5 се определят ежегод-
но със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по 
бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.

(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Ежегодно със закона за държавния 
бюджет на Република България за съответната година по бюджета на Министерството 
на правосъдието се определят средства за финансиране на проекти на юридически 
лица с нестопанска цел, които отговарят на изискванията на ал. 3 и при условие, че те 
осъществяват дейности по този закон, за разработване и изпълнение на:

1. програми за превенция и защита от домашно насилие, които се отнасят до:

а) подготовка и одобряване на програми в учебни заведения;

б)  програми за работа с органите на съдебната власт и с органите на Министерство-
то на вътрешните работи;

в) мониторинг на прилагането на закона;

г) провеждане на семинари и конференции;

д) издания и публикации;

2.  програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, 
които включват:

 а)  социално, психологическо и правно консултиране и помощ от специалисти;
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 б)  насочване към други необходими специалисти и интердисциплинарни консулта-
ции, както и към кризисни центрове за лица, пострадали от домашно насилие;

3.  обучение на лицата, които извършват защитата по закона;

4.  специализирани програми, посещавани от лица, които са извършили домашно на-
силие, и които включват социални и психологически консултации

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2012 г. 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=752

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=24

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.) 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=609

Домашно насилие върху жените – изследване на Евробарометър за 2011 г. – данни за 
България http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_fact_bg_bg.pdf

Сексуалното насилие над жени в България, януари 2011 - Алфа Рисърч 
http://help-me.bg/upload/docs/0111_Report_Sexual_abuse.pdf

Проект “Популяризиране на възможностите за законова защита на жертви на трафик на 
хора и домашно насилие и повишаване качеството и ефективността на предоставяните 
социални услуги”, Каритас Русе, 2009, http://www.caritas-ruse.bg/Combating%20THB.pdf
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