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I.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОКЛАДА

1.

Цели на изследването

Като част от дейностите по проект ACF/13 „Противодействие на
злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“, изпълняван
в рамките на Фонд „Активни граждани“ по Финансовия механизъм на ЕИП
2014-2021г., Център за развитие на устойчиви общности възложи на
Сдружение „Корективи“ провеждането на национално представително
изследване на населението на основата на преки лични интервюта и
дълбочинни интервюта с експерти.
Проучването има следните цели:


Да установи обществените нагласи към насилието в името на
честта, вкл. разбирането сред експертите за феномена;



Да открои рискови фактори за разпространението на явлението в
България;



Да очертае нивото на разпространение на различните прояви
на насилие в името на честта в страната, както и да опише
социално-демографския профил на рисковите групи по
отношение на подобни форми на насилие;



Да изследва оценката на експертите за тяхната запознатост,
подготвеност и ниво на взаимодействие между различните
специалисти, които работят по случаи на насилие в името на
честта;



Да обобщи препоръките на специалистите по отношение на
законодателството в България, касаещо форми на злоупотреби,
свързани с насилие в името на честта.

За да бъдат реализирани тези цели, като част от проекта са проведени
следните проучвания:



Национално представително проучване сред населението на
България на 16 и повече години, с акцент върху различни
социални групи (българи, роми, турци, арменци, евреи и др.), за да
се установят обществените нагласи към формите на насилие в името
на честта и неговото разпространение сред различни социални
слоеве от българското население. Националното представително
проучване е проведено през месец юни и юли 2020 г.



Проучване на мненията и нагласите на различни експерти,
които работят или имат отношение към форми на насилие в
името на честта чрез качествена методика (дълбочинни
интервюта): проведени през март 2020 г.

2.

Характеристики на националното представително
проучване и структура на извадката
1) Характеристики на проучването

Възложител

Център за развитие на устойчиви общности

Реализация

Сдружение „Корективи“

Методология

Национално представително количествено
проучване

Период на провеждане

13 юни – 3 юли 2020г.

Представителност

За населението на страната на 16 и повече
години

Обем на извадката

N=1007 души

Методология на
извадката

Двустепенна стратифицирана извадка

Метод на интервюиране

Лице-в-лице

2) Структура на извадката
Извадката има следната структура:
Тип на
населеното
място

Col %

Образование

Col %

София-столица

21%

Висше и
полувисше

22%

Областен град

39%

Средно

47%

Малък град

17%

Основно и пониско

31%

Село

23%

Етническа
принадлежност

Възрастова
група

Col %

Българска

Col %

79%

16-30 г.

25%

Турска

5%

31-40 г.

15%

Ромска

10%

41-50 г.

15%

Арменска

4%

51-60 г.

17%

Еврейска

3%

61+ г.

27%

Доход

Col %

Пол

Col %

Под 300 лв.

20%

Мъж

47%

301-500лв.

32%

Жена

53%

501-800лв.

27%

801 – 1000лв.

12%

Над 1000лв.

8%

II.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО

Отношенията в семейство се обуславят от няколко ключови фактора,
включени в инструментариума на настоящото изследване – традициите и
моралните норми, организация на семейния живот и взимане на решения,
избор на брачен партньор и реакция при кризисни (от гледна точка на
семейния живот) ситуации.
Използваните индикатори имат за цел да измерят количествено делът на
хората, които са в по-рискова ситуация от гледна точка на насилието,
основано на честта. Важно е уточнението, че наличието на един или
няколко рискови елемента не може да бъде приравнявано автоматично
към насилие, основано на честта, а по-скоро трябва да бъдат разглеждани
като
благоприятстващи
обстоятелства
за
негативното
явление.
Демографският
разрез
и
анализ
значително
ще
подпомогне
установяването на рисковите групи, при които е по-вероятно да е
разпространено насилието, основано на честта и неговата найразпространена форма у нас – ранните бракове.

1.
Отражение на традициите и моралните норми
върху поведението
Традициите и моралът, които се предават от поколение на поколение и
тяхното влияние върху поведението на отделните хора, са от ключово
значение за установяване дела на по-патриархално-традиционно и полиберално настроените в обществото. Само по себе си, нито едното от
двете не може да бъде разглеждано като изцяло позитивен или изцяло
негативен фактор. В контекста на обекта на интерес на настоящото
изследване, приемането на по-традиционни ценности е предпоставка, но
не единствена и задължително водеща до насилие основано на честта и в
частност до ранни бракове.

Най-голям е делът на хората, които заемат по-балансирана позиция и
споделят, че в поведението си се съобразяват с традициите в различна
степен, без те да са изцяло определящи, но и без да ги отхвърлят напълно
– 67%. От тях 2/3 се съобразяват с тях в по-голяма степен, а за 1/3 водеща
остава личната преценка.
Най-привързани към повелите на патриархата са 25%, за които
традиционните ценности са определящи при постъпките им. В другия край
са 8%, за които моралът, предаван през поколенията, няма значение.

Интерес представлява групата на тези ¼ от сънародниците ни, за които
традициите са напълно определящи за поведението им.



Там попадат етническите групи, различни от българската, при които
тези разбирания са 2.0 до 2.5 пъти повече разпространени.
Измерените стойности са близки до половината за представителите
на следните общности – еврейска, турска, арменска и ромска.



С нарастване на възрастта се увеличава делът на хората, за които
традициите имат водещо влияние върху поведението им.



Това са в по-голяма степен хората с най-ниско образование и онези,
които се придържат към задълженията си в семейството и общността
и не са наясно с правата си на граждани.

В инструментариума на изследването са включени конкретни ситуации, за
които интервюираните определят как се приемат в собственото им
семейство. Най-критични са оценките към любовната връзка с човек от
друга раса, етнос или религия – 29% заявяват, че не се приема, а 21% се
затрудняват да преценят. Другата половина от респондентите изразява
разбирането, че дори и да не се харесва подобна връзка, тя все пак ще
бъде приета в семейството.
За около 1/5 критично се приемат следните ситуации – бременност/
раждане без сключен брак (23%), носене на предизвикателно облекло
(21%), брак с човек, който семейството не одобрява (20%) и интимни
отношения, секс преди сключване на брак (19%).



По-критични към подобни ситуации остават най-възрастните, както
и хората с най-ниски образование и доходи.



По-малобройните етнически групи изразяват няколко пъти по-висока
степен на неприемане на такива случаи, спрямо българите. Найнегативни са турците, а след тях се подреждат ромите. Единствено
при бременността и раждането без сключен брак, арменците и
евреите изпреварват ромите по критичност.

2.
Организация на семейния живот и взимане на
решения
Съжителството на няколко поколения в едно жилище, особено като се има
предвид доминиращата роля на традициите сред по-възрастните, е
предпоставка те да налагат своите възгледи на по-младите и да
санкционират по един или друг начин отклонението от тях, като
посегателство срещу честта на семейството. В изследването 41%
споделят, че живеят в едно жилище няколко поколения.


По-разпространено е това съжителство сред ромите и турците, както
и при най-ниско образованите и лицата с по-ниски доходи.

Стереотипното разделяне на домашните задължения по полов признак –
на мъжки и женски – е реалност за 47% от анкетираните. В изследването
делът на хората, които споделят, че проблемите в семейството (скандали
или побой) трябва да останат в него и да се пази доброто име на
фамилията, е 53%.


Разделянето по полов признак на задълженията и запазването на
доброто име на семейството е характерно за три етноса – турци, роми
и арменци. Отново най-ниско образованите и хората с по-ниски
доходи споделят това разбиране.

Начинът на взимане на решения в семейството е друг косвен индикатор,
чрез който могат да бъдат установени потенциалните рискове от налагане
на неприемливи за отделните индивиди норми и респективно, за
санкционирането на онези, които не се придържат към тях. В 15% от
семействата взимането на решения, които касаят всички, се реализират от
един човек без обсъждане, „защото той-знае най-добре кое е правилно“.



Това важи най-вече за онези, които се придържат към заварените
отношения в семейството и общността и не са наясно с правата си на
граждани.



Този модел на вземане на решения в семейството е значително позастъпен при ромите, хората с най-ниско образование и доходи.

3.
Избор на брачен партньор и реакция при
кризисни (от гледна точка на семейния живот)
ситуации
Далеч по-пряк индикатор за възможно упражняване на насилие, основано
на честта, както и за ранните бракове, е изборът на брачен партньор от
страна единствено на родителите. С такива разбирания са 1.9% от
анкетираните. Зад споделения избор от родители и деца застават 11%, а
87% смятат, че решението се взима от младежите, които след това го
споделят с родителите си.



Сред етническите групи ромите и турците са тези, които в по-голяма
степен подкрепят тезата, че единствено родителите трябва да
направят избора на брачен партньор. Ниското образование отново е
водещо за подобни разбирания, но нивото на доходите не може да
бъде разглеждано като определящо. Придържащите се към правата
си единствено в общността и семейството са по-уязвими при този
житейски избор.

Възприемането на крайно агресивни реакции от страна на единия
партньор спрямо изневярата на другия е изключително важно при анализа
на настоящото проучване от гледна точка на два фактора:
равнопоставеност между мъже и жени; разбирането за това допустими ли
са или не крайните форми на реакция.
Като цяло най-общоприетите реакции при изневяра са опит да се прости
при обещание да не се повтаря (39% като действие на мъжа и 45% за
реакция на жената) и развод или раздяла (40% за поведение на мъжете и
34% за жените). На трето място, на значителна дистанция от първите
остава скандалът (23% инициират от потърпевшия мъж и 21% от жената).
Значително по-непопулярни остават унижаването и психическото
наказание (7% като реакция на мъжа и 5% на жената) и физическата
саморазправа (6% като поведение на мъжа и 2% на жената). Зад
непредприемането на нищо са съответно 4% и 5%. Най-крайните и
криминални форми на реакция – обезобразяване или убийство – намират
подкрепа след по-минимален дял респонденти (в рамките на 0,5–0,7%).
Макар и малки като проценти, тези реакции биха могли да се превърнат в
значителен брой физически случаи, което означава хиляди осакатени
човешки съдби.

Анализът на ниво равнопоставеност между половете извежда на преден
план следните основни изводи:


По-висока подкрепа към мъжа при подобно поведение, изразяваща се
в прошка, от една страна и в развод от друга – с по 6 пункта разлика
се приема повече за нормално да се прости на мъжа при негова
изневяра, но и той да се разведе, ако жена му е сторила същото.



Скандалът като реакция се определя като нормален с относително
сходни стойности и за двата пола (23%:21%). Интерес представлява,

че физическото насилие е значително по-приемливо от страна на мъжа
към жената, отколкото обратното (6.2% към 1.6%), докато при
психическия тормоз отново доминира мъжа, но с по-минимална разлика
(6.8% към 4.8%).


При крайните форми на насилие, които много се доближават и включват
насилието, основано на честта, изследването не регистрира на
декларативно ниво диференциация по полов признак.

При разрезите по пол прави впечатление, че мъжете заемат по-крайна
позиция спрямо жените при изневяра от тяхна страна – скандал, развод,
унижение и побой. Също така са по-малко склонни да простят.
При хипотетична изневяра от страна на мъжа, възприеманите за
допустими реакции от страна на жената и за двата пола са изключително
сходни и единствено скандалът е по-приемлив за мъжете.
При ромите, приемането на побой над жената е в рамките на 25%, докато
в обратната ситуация е едва 3%. И при останалите етнически групи се
възприема за по-нормално жената да бъде физически наказана (ударена
или набита), отколкото обратното, но измерените стойности са значително
по-малки, отколкото при ромите.
При разглежданите крайни форми на реакция, включващи обезобразяване
или убийство, измерените дялове са твърде незначителни от статистическа
гледна точка, за да бъдат анализирани през демографски разрези.
Отношенията в семейството са косвен индикатор, чрез който може
да бъдат установени по-рисковите групи, при които е възможно
упражняването на насилие, основано на честта и в частност на найразпространената форма у нас – ранните бракове. От гледна точка
на традициите и влиянието им върху поведението на хората като
по-придържащи се към общностните повели се обособяват
представители на групите на ромите, турците, арменците и

евреите. При натрупване на различните индикатори, като пообвързани с традициите и предходните поколения остават ромите
и турците. Индикаторите, с фокус върху различните форми на
неравнопоставеност, извеждат на преден план като рискови
ромите. Други демографски групи, в които има вероятност да има
прояви на насилие в името на честта, са хората с най-ниски доходи
и образование. Логично, по-голям носител на предаваните през
поколенията норми са най-възрастните.

4.
Информираност и разпространение на форми на
насилие в името на честта в близкия семеен кръг
Между половин процент и 13% от българското население
признават, че в семейството им или други познати семейства знаят
за форми на насилие в името на честта. Най-разпространена е найфлуидната форма на насилие – ограничаване на контакти с приятели,
роднини и др. хора, за да се предотврати рискът от това някой да опетни
семейната чест, посочена от 13% от българите. За ранен брак (преди
навършване на 16г.) говорят 9% от гражданите, а със случаи на физическо
насилие заради опетнена семейна чест сред близки са запознати 8% от
българското население.
Докато при забраната или ограничаването на контакти не се наблюдават
статистически значими разлики по социално-демографски групи, то със
случаи на ранен брак представителите на ромския етнос имат
непосредствен опит в значително по-висока степен (63% спрямо 13% от
представителите на турския етнос, 6% от арменците в България и 2% от
етническите българи).
1.4% от лицата на 16 и повече навършени години (предимно от ромски
етнос) са били жертва на брак, в който се е изисквало реално откупуване
на булката.

Също 1.4% лица са били жертва на това роднини да уговарят срещи с
човек от срещуположния пол, без съгласието на лицето.
Знаят да ситуации, включващи контрол над сексуалния живот от страна
на член на семейството и случаи на домашен арест, съответно 6% и 5% от
гражданите. За преживян принудителен брак с партньор, избран от
роднините и насилствен аборт в близкото обкръжение информация имат
сравнително тесен кръг граждани – около 3%.
Формите на насилие в името на честта, които са най-драстични и се
характеризират с най-висока форма на жестокост, са и най-слабо
разпространени. Между 0.5% и 1.9% от българските граждани над 16г.
възраст споделят за случаи сред най-близкия семеен кръг като
изнасилване, отвличане от роднина, генитално осакатяване на жени или
опит за убийство, легитимирани през семейната чест.
Тези резултати потвърждават и наблюденията от дълбочинните
интервюта с експерти – че най-„проблематичната“ форма на
насилие в името на честта за България са ранните принудителни
бракове. Обратно, изключително жестоките форми на насилие, типични
за някои затворени общности в държави от Близкия Изток като опит за
убийство, заливане с киселина или обрязване на жени са по-скоро
изключение за страната.
Ако съберем дела на лицата, които са били в пряк контакт с ранен брак,
физическо насилие заради посрамена семейна чест, или ограничаване на
социалните контакти и тези, които смятат, че в България подобни форми
на жестокости са проблем в определени социални групи, делът на
гражданите, които считат, че тези проявления на насилие в името на
честта са разпространени в страната, са между 76% и 89%.
Формите на насилие в името на честта, които са по-интимни, като
принудителен аборт, генитално осакатяване на жени и контрол на
сексуалния живот на индивида от семейството остават по-скрити. Затова

и най-висок дял граждани (около една четвърт) се въздържат от мнение
дали тези проявления са разпространени в България.

Оценка за наличие на форми на насилие в името на честта в близкия семеен кръг и в страната (%)
Има подобни
Няма подобни
случаи в моето случаи сред моя Като цяло, няма
семейство или кръг, но има сред подобни случаи
други семейства, други групи в
в България
които познавам
България

Някой от семейството да забранява или
ограничава на друг
от семейството контакти с приятели, роднини
или други хора
Ранен брак (преди навършване на 16 годишна
възраст)
Удари, физически бой от роднина заради
опетнена семейна чест
Контрол от семейството на половия живот
„Домашен арест“, заключване вкъщи и
забрана да се излиза навън
Принудителен, насилствен брак с човек,
избран от родителите или роднините
Принудителен аборт
Насилствен сексуален акт/изнасилване
Отвличане, извършено от роднина
Убийство/ опит за убийство на роднина заради
поругаване на семейната чест
Генитално осакатяване (обрязване) на жени
Заливане с киселина заради опетнена
семейна чест
База: цялата извадка

Не знам, не
мога да
преценя

13.0%

67.8%

12.1%

7.0%

9.2%

79.6%

5.8%

5.4%

7.8%

68.4%

14.4%

9.4%

6.2%

53.6%

16.2%

23.9%

5.2%

63.2%

16.7%

15.0%

3.3%

66.9%

18.1%

11.7%

2.9%
1.9%
1.4%

48.5%
64.3%
53.2%

18.8%
14.3%
25.1%

29.7%
19.5%
20.4%

0.8%

41.5%

31.3%

26.4%

0.7%

22.9%

39.7%

36.7%

0.6%

33.9%

35.9%

29.6%

5.
Рискови фактори, обуславящи
насилие в името на честта

появата

на

Подобно на проведените дълбочинни интервюта с експерти,
резултатите от националното представително проучване сред
българското население сочат, че макар и насилието в името на
честта да не е широко разпространено в страната, са налице
специфични рискови фактори за проявата му – ниско образование,
маргиналност на социалната група в комбинация с придържането
към изключително традиционен начин на живот.
За да се валидират наблюденията на експертите от дълбочинните
интервюта относно рисковите фактори за възникване на насилие в името
на честта, като част от анализа на резултатите от националното
представително проучване беше направен корелационен и регресионен
анализ на важните социално-демографски фактори, които влияят върху
това човек да има в близкия семеен кръг лице, пострадало от форма на
насилие в името на честта.
Резултатите от тези статистически анализи на взаимозависимости
установиха наличието на следните важни компоненти, които оказват роля
за това човек да се е сблъскал с жестокости, легитимирани със запазване
на доброто име на семейството в непосредственото си обкръжение – в помалка степен етнос, а в по-голяма – ниво на образование и степен на
традиционност.
Тези фактори са взаимно свързани и много често действат заедно. Така
например, ниското образование сред представителите на ромския етнос
оказва влияние върху това безкритично да се следва традицията в
общността. Това, от своя страна, предполага по-голяма вероятност на
приемане на ранните бракове, дори и да са против желанията на
индивида.

От гледна точка на изготвяне на стратегии за информационни
кампании това означава, че следва да се „таргетират“ уязвимите
лица и групи, при които едновременно са налице комбинация от
няколко рискови фактора за проява на насилие в името на честта
– ниско образовани лица, с висока степен на традиционност, част
от етнически групи, в които ниското образование и силно
уповаване на традициите доминират.
Етнос
Той е един от факторите, които оказват влияние (макар и в по-ниска
степен от нивото на образование и степента на традиционност) върху
вероятността за наличие в близкия си кръг познат, жертва на насилие в
името на честта.
Данните от националното представително проучване показват, че сред
ромския етнос в значително по-висока степен се проявяват всички форми
на насилие в името на честта. Друг етнос, в който проявите на жестокости,
легитимирани със защита на семейството, се срещат (макар и значително
по-слабо от ромите), е турският.
Това е в противовес с мнението, изразено от експерти, изследващи
турските общности в България, че поради модернизацията на турската
общност, формите на насилие в името на честта сред тях не са
разпространени. Причина за разминаването между данните от
количественото и качественото проучване е това, че изследователите се
фокусират в проучванията си върху определени подгрупи на турския
етнос, при които може да има определени социо-културни специфики,
които да не са валидни за мнозинството от представителите на турския
етнос в България.
Формите на насилие в името на честта сред арменския етнос и сред лицата
от еврейски произход са значително по-слабо разпространени в страната.
Причини за това са изключително високата образованост на

представителите на тези социални групи, както и тяхната интегрираност в
българското общество.
В сравнение с гражданите от български произход, традициите и моралът
за евреи и арменци са много по-определящи за индивидуалното им
поведение. Въпреки това, не можем да твърдим, че това само по себе си е
предпоставка за поява на насилие в името на честта сред тях. След
представителите на арменския етнос и хората от еврейски произход можем
да говорим за наличие на по-"леките" форми, свързани с контрол на
сексуалността и половия живот.
Образование
Корелационният и регресионният анализ показват, че образованието е
един от двата основни фактора по отношение на насилието, защото то
предполага натрупването на знания, информираност, способност за
самостоятелно ориентиране в проблема, респективно по-голяма
икономическа независимост, отвореност към различни гледни точки и
възможност за идентифициране на разликата между традиции и
нарушаване на човешки права. „Съпровождащи“ по-ниското ниво на
образование са по-ниският доход, икономическата несамостоятелност,
безкритичността, следването на предписаните традиционни закони и
мнението на роднините, дори и те да са в ущърб на индивида.
Данните от използваните статистически методи сочат, че докато при
хората със средно образование вероятността да имат в близкия си кръг
лице, което е встъпило в ранен брак, е 5%, то тази вероятност се утроява,
ако лицето е с основно и по-ниско ниво на образование.
Именно затова чрез информационни кампании и запознаване
трябва да се работи в посока на това лицата с основно и по-ниско
образование, които са и по-застрашени, да могат да разпознават
формите на насилие в името на честта (най-вече принудителните
ранни бракове) и да знаят как да се предпазят от тях, както и към

кого могат да подадат сигнал, ако станат жертва на подобен тип
насилие.
Степен на традиционност
Данните от направените корелационен и регресионен анализ сочат, че
силното придържане към традицията е най-ключовият фактор, който
влияе върху вероятността за преживяно насилие в името на честта в
близкото обкръжение. Това е валидно както по отношение на по-„меките“
форми на насилие като ограничаване на социалните контакти (35%
вероятност при лицата, за които моралът и традициите са определящи за
постъпките им) и „домашен арест“ (33% вероятност сред силно
придържащите се към традициите хора), така и спрямо принудителните и
ранните бракове (съответно 23% и 32% вероятност).
Както вече беше описано в настоящия доклад, следването на традициите
и придържането към по-патриархално-традиционалистки светоглед само
по себе си не е достатъчен фактор, за да говорим за поява на насилие в
името на честта. Необходимо е да са налице комбинация от фактори,
предполагащи затвореност и маргинализираност.
Резултатите от настоящото проучване показват висока степен на
традиционност сред евреите и лицата от арменски произход, но нивата на
разпространение на проявите на насилие в името на честта сред двете
групи се доближават с тези сред етническите български граждани. Това
показва, че традиционността като фактор следва да бъде разглеждана
заедно с образованието.
Пол
Противно на очакваното, настоящото количествено проучване установи,
че полът не оказва влияние върху това, дали ще бъдеш жертва на ранен
брак. В еднаква степен мъже и жени споделят, че те самите са ставали
потърпевши от ранен брак и покупко-продажба. Това потвърждава
изводите и от проведените експертни интервюта – за това, че при ранните

принудителни бракове жертва стават и двамата младоженци, които са
непълнолетни.
Възраст
Най-младото поколение (16–30г.) в по-голяма степен признава за
преживени форми на насилие в името на честта от техни близки. Това
може да се обясни с характеристиките на този феномен. Формите на
насилие в името на честта представляват ограничения и жестокости
предимно от сексуален характер или са насочени към сексуалността на
индивида. Съответно, най-потърпевши са младите хора. Друга причина за
това младото поколение в най-висока степен да посочва, че е
информирано за подобни случаи сред близкото си обкръжение, е повисоката култура на споделяне относно подобни табуизирани въпроси
сред по-младите, която намалява с възрастта.
По-възрастните са и по-малко склонни да проблематизират подобни форми
на насилие (напр. ранните принудителни бракове, контрол над
сексуалността на индивида), защото във времената на тяхната младост
тези практики са били нормалната форма на поведение.
За това свидетелства и фактът, че що се отнася до косвени индикатори за
насилие в името на честта, свързани с налагане на рестрикции като
ограничаване на контакти, изискване на отчет за това как е преминал
денят, най-възрастното поколение признават значително по-често,
че те самите са упражнявали подобни насилствени действия
спрямо други членове на семейството.
Тези различия относно някои прояви на насилие в името на честта обаче
не са достатъчни да твърдим, че съществува статическа връзка между
възрастта и вероятността да имаш в близкото обкръжение човек, който да
е потърпевш от форма на насилие в името на честта.

6.
Отношение към формите на насилие в името на
честта
Отношение към проявите на насилие в името на честта сред
българското население
Тъй като насилието по принцип (и в частност насилието в името на
честта) не се толерира, мнозинството от българските граждани
(93%) считат проявите на насилие в името на честта като
недопустими форми на жестокости, които не могат да бъдат
оправдани с никакви аргументи. На противоположното мнение са 7%
от българите. Позицията, толерираща формите на насилие в името на
честта – че „представляват заслужено наказание за това, че доброто име
на семейството е било опетнено“ – се споделя в най-висока степен от
представителите на ромския етнос, а донякъде и от турския етнос, при
които имаме съчетание от по-патриархално-традиционалистки светоглед
и ниско образование.

Българските граждани не биха прибягнали до упражняване на
форми на насилие в името на честта, за да предотвратят уронване
доброто име на семейството. Затова провеждането на разговор с лицето
с цел разубеждаване е основната стратегия, които гражданите биха
предприели, за да предотвратят действие от свой роднина, което би
посрамило честта на семейството (позиция, споделена от 79% от
респондентите).
15% от българите над 16г. не биха направили нищо, а 12% смятат, че
трябва да престанат да говорят с провинилия се и да го лишат от нещо
важно.

Между 3 и 4% от българите биха извършили действия, които по
своята същност са жестокости, породени от морални подбуди. Към
физическа саморазправа биха прибягнали 4% от българите, а 3% биха
изгонили сгрешилия роднина от дома. Използването на тези физически
похвати за разрешаване на проблема са по-присъщи за ромската общност,
чиито представители са по-първични и които ценят изключително високо
семейните ценности и морал.

Що се отнася до действителното поведение, 12% от българските граждани
споделят, че те самите са налагали ограничения или забрани в случаи,
когато са считали, че семейната чест е застрашена. За това повече
признават групи, за които семейната чест и запазването на доброто име

са важни – по-възрастните, лицата от арменски, ромски и еврейски
произход.
Обратно, три четвърти от българските граждани не са прибягвали към
подобни действия на ограничения, или забрани.
Представителите на турската общност споделят за форми на насилие на
честта в близкия семеен кръг, но те не са склонни да признаят, ако самите
те са извършвали жестокости, оправдани в името на семейството.

Отношение към ранните
българското население

и

принудителните

бракове

сред

Докато насилието в името на честта еднозначно не се толерира от
българското население, то подобно на качественото проучване
сред експертите, резултатите от националното представително
проучване показват амбивалентно отношение към ранните
бракове в страната.
35% от гражданите са убедени в сериозността на проблема и
необходимостта от действия за превенция. Тази позиция се отстоява от поинформираните граждани, които са наясно с намалените социални
шансове, до които ранните бракове водят.
Обратно, 40% от респондентите отстояват позицията, че ранните бракове
са социо-културен елемент от традициите на някои общности и затова не
е желателна намеса. Това мнение се споделя от представителите на тези
социални групи, които имат по-голямо съприкосновение с ранните бракове
– жителите на малките градове и села, ниско образованите, ромите.
25% смятат, че ранните бракове са спорадично явление и затова не следва
да им се обръща специално внимание.

Освен поради разглеждането им като неизменна социо-културна традиция
на някои етнически групи, ранните бракове не се проблематизират и
защото не винаги се разглеждат като принудителни. Допуска се, че когато
има съгласие от индивида, който ще встъпва в брак (дори и това да е дете,
което по принцип не би трябвало да може да вземе подобно решение преди
16 г. възраст), то принуда няма.
Като доказателство, че ранните бракове не винаги се разглеждат като
принудителни, можем да видим от следните данни от настоящото
проучване. Едва 27% от посочилите наличието на ранен брак (под 16 г.)
в семейството си или други познати семейства, казват, че в близкото им

обкръжение има принудителен брак, т.е. ранният брак под 16 г. възраст
не винаги се припознава като принудителен.

7.
Нагласи за подаване на сигнал при насилие в
името на честта
Между 21% и 28% от българските граждани биха подали сигнал, ако имат
информация за проява на насилие в името на честта като ранен или
принудителен брак, опит за отвличане от роднина или информация за
това, че някой е поставен под „домашен арест“. Най-голям дял от хората
(28%) биха сигнализирали в ситуацията, в която чувстват, че животът на
потърпевшия е в най-висока степен застрашен – при опит за отвличане от
страна на роднина. Най-малко граждани биха уведомили институциите за
принудителен брак (21%), тъй като бракът е въпрос от лично естество,
където чуждата намеса не е желана, а понякога взаимоотношенията между
партньорите са противоречиви и променящи се във времето.
Макар и по характер да са идентични, различен дял българи биха
реагирали, ако знаят за ранен (26%) и за принудителен брак
(21%). Причина за това е допускането, че при принудителния брак става
въпрос за пълнолетен индивид, който би следвало сам да носи отговорност
за постъпките си и да реагира на несправедливости. Съответно, ранният
брак касае деца, които са значително по-уязвими. По-високата
обществена нагласа за реакция е свързана с това, че ако родителите им
не могат да ги защитават, то институциите би следвало да се намесят и да
заемат позиция в полза благото на децата.

Основен аргумент за това гражданите да не искат да подадат сигнал до
институциите, ако са наясно с проява на насилие в името на честта, е
нежеланието за намеса в личните въпроси на другите, посочен от над
половината (52%) от тези, които не биха подали сигнал.
Други важни причини за непредприемане на действие са опасението, че
със сигнала може да се навреди още повече на пострадалия (33%),
страхът извършителят на насилието да насочи гнева си върху лицето,
подало сигнала (33%), както и мнението, че макар и проблем, събития
като отвличания от роднина, ранните или принудителните бракове са част
от взаимоотношения в определени социални групи, от които трябва да се
стои настрана (30%).

Аргументът да не се подаде сигнал за подобен акт на насилие, тъй като
това представлява взаимоотношения в определени социални групи, е
силно доминиращ сред представителите на еврейската общност в
България. Поради своя затвореност като група те не искат да се намесват
в начина на живот и традиции на други културни и верски общности в
България.
Убедеността, че нищо няма да се промени с подаването на сигнал поради
неефективно законодателство или неработещи институции са посочени от
близо 15% от гражданите, които се въздържат от подаване на сигнал, а
недоверието, че виновният няма да получи достатъчна присъда – от 12%.

Единният телефон за спешни случаи (112) и полицията са институциите,
на които гражданите имат най-високо доверие за подаване на сигнал за
ситуация на насилие, свързано с честта (съответно 61% и 54% биха
подали сигнал на тези две места). Много по-рядко (от една четвърт от
гражданите, които биха подали сигнал) се споменават държавни
институции като съд, социални служби, Агенция за закрила на детето и др.
13% от склонните да подадат сигнал, ако знаят за ситуация на насилие в
името на честта, биха се обърнали към неправителствени организации,
занимаващи се с пострадали от насилие.
Към институции, работещи с отделни социални групи, като здравни
медиатори в ромската общност или училищни власти, биха се обърнали
със сигнал едва 3% от българските граждани.
По-високо образованите социални кръгове в България са по-непримирими
към различните форми на насилие, включително тези, легитимирани през
семейни ценности. Затова те са по-склонни да сигнализират на
отговорните институции, ако знаят за ранни бракове или други форми на
насилие в името на честта.

Макар че мнозинството от българските граждани идентифицират
полицията (редом с телефон 112) като основната институция, на която да
сигнализират за случай на насилие в името на честта, ако самите те
пострадат от подобна проява на жестокост, роднинският и приятелският
кръг са лицата, към които биха се обърнали за помощ (съответно посочени
от 41% и 36% от българите).
Фактът, че най-голяма част от участвалите в проучването биха споделили
с роднина, на когото имат доверие, показва неразбирането на
характера на актовете на насилие в името на честта. Те се извършват
от роднини и споделянето с някой друг от семейството би допълнително
задълбочило проблема, ако човекът, на който е споделено, разкаже тази

информация на извършителя на акта на насилие. Тук идва нуждата от
информационни кампании в България, които да разясняват на
рисковите социални групи същността на този вид насилие и към
кого могат да се обърнат жертвите, за да избягат от порочния
роднински кръг.
За преживяното насилие с представители на полицията биха споделили
37%, 23% – биха се обадили на телефон 112. Други 13% биха разказали
за случилото им се насилие в името на честта с представител на държавна
институция като съд, социални служби или държавната агенция за закрила
на детето.

III.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Изводите от проведеното национално представително количествено
проучване сред българското население по темата за насилието в името на
честта са следните:


ОТРАЖЕНИЕТО
НА
ТРАДИЦИИТЕ
И
ТРАДИЦИОННИТЕ
ОБЩНОСТНИ МОРАЛНИ НОРМИ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО е много
по-силно застъпено сред етническите групи, различни от
българската – турци, роми, арменци и евреи. С нарастване на
възрастта и сред най-ниско образованите регистрираме по-висок дял
на хората, за които традициите са определящи за поведението им.



ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ И ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ – съжителството
между няколко поколения в едно
жилище, разделянето по полов признак на домашните задължения и
запазването на доброто име в семейството на всяка цена е поразпространено сред ромите и турците, както и при лицата с пониски доходи и образование. Единствено при едноличното взимане
на решения в семейството виждаме по-голям фокус върху ромите
(спрямо останалите етноси) и отново при хората с най-ниско
образование и доходи. Най-уязвими от гледна точка на
организацията на семейния живот и вземането на решения са онези,
които се придържат към задълженията в семейството и общността и
не са наясно с правата си на граждани.



ИЗБОР НА БРАЧЕН ПАРТНЬОР И РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИСНИ (ОТ
ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ) СИТУАЦИИ – далеч попряк индикатор за възможно упражняване на насилие основано на
честта, както и за ранните бракове, е изборът на брачен партньор от
страна единствено на родителите. С такива разбирания са 1.9% от
анкетираните. Това са в по-голяма степен ромите и турците. Ниското
образование отново е водещо при подобни разбирания, но нивото на
доходите не може да бъде разглеждано като определящо.

Придържащите се към правата си единствено в общността и
семейството са по-уязвими при този житейски избор. Възприемането
на определени реакции при изневяра от страна на мъжа и на жената
за
нормални
извежда
на
преден
план
регистрираната
неравнопоставеност между половете. Тя е реалност за всички
етнически групи, но приема значително по-високи стойности при
ромите.
Отношенията в семейството са косвен индикатор, чрез който
може да бъдат установени по-рисковите групи, при които е
възможно упражняването на насилие, основано на честта и в
частност на най-разпространената форма у нас – ранните
бракове. От гледна точка на традициите и влиянието им върху
поведението на хората като по-придържащи се към
общностните повели се обособяват по-малобройните (спрямо
българите) етноси на ромите, турците, арменците и евреите.
При натрупване на различните индикатори, като пообвързани с традициите и предходните поколения остават
ромите и турците. Индикатори, с фокус върху различните
форми на неравнопоставеност извеждат на преден план
ромите. Други рискови демографски групи са хората с найниски доходи и образование. Логично, по-голям носител на
предаваните през поколенията норми са най-възрастните.


Данните
от
проведеното
национално
представително
проучване потвърждават наблюденията от дълбочинните
интервюта с експерти – че най-„проблематичната“ форма на
насилие в името на честта за България са ранните
принудителни бракове. Делът на гражданите, които считат, че
ранните бракове са разпрострени в страната са 89%; 13% са се
сблъсквали с ранен брак в своето близко обкръжение или други
семейства, които познават, а 1.4% от населението са ставали самите
те жертва на подобни бракове преди навършване на 16г. Именно

затова следва да се работи за даване на по-голяма публичност на
проблема с ранните бракове и техния принудителен характер, както
и да се предприемат мерки по превенция сред силно уязвимите групи
– от ромски произход, лица под 16 г., с ниско образование и силно
свързаните с традициите и обичаите на общността.


Между половин процент и 13% от българското население
признават, че в семейството им или други познати семейства
знаят за форми на насилие в името на честта. Найразпространена е най-флуидната форма на насилие – ограничаване
на контакти с приятели, роднини и други хора, за да се предотврати
рискът от това някой да опетни семейната чест, посочена от 13% от
българите. Съответно, най-слабо разпространени са тежките форми
на насилие, характеризиращи се с голяма жестокост като опит за
убийство или заливане с киселина поради опетнена семейна чест,
както и гениталното осакатяване на жени.



Проучването установява, че комбинация от рискови фактори
способстват за появата на форми на насилие в името на
честта.
Това
са
полученото
ниско
образование,
маргиналността на социалната група в съчетание с
придържането към изключително традиционен начин на
живот. Тъй като тези фактори не действат по отделно, мерките по
превенция и борба с насилието в името на честта следва да са
насочени към едновременното преодоляване и/или отчитане на
всички тези фактори. Част от тях са свързани с по-дълбинни
мотивации и социо-културни традиции. Затова тяхната промяна е
много бавна във времето и се изискват много усилия.



С най-висок риск да станат жертва на насилие в името на
честта са непълнолетните деца, представителите на ромския
и на турския етнос, лицата с ниско образование, живеещи в
маргинализирани групи с изключително традиционен начин

на живот. Необходима е целенасочена работа с непълнолетните,
които могат да пострадат от актове на сексуално насилие или ранен
брак, като данните от проучването сочат, че и момчета, и момичета
стават жертва на ранни бракове.


Тъй като насилието по принцип (и в частност насилието в
името на общностни подбуди) не се толерира, мнозинството
от българските граждани (93%) разглеждат проявите на
насилие в името на честта като недопустими форми на
жестокости, които не могат да бъдат оправдани с никакви
аргументи. Българските граждани са много по-раздвоени в
оценката си за ранните бракове, като една част осъзнават
деструктивния им характер за бъдещите социални шансове за
индивида. За други хора обаче ранните бракове са елемент от
културните традиции на определени общности в страната, които
трябва да се приемат. Липсата на единна позиция и разбиране за
ранните бракове както сред експерти, така и сред граждани може да
се окаже проблем в битката с насилието в името на честта и при
провеждането на разяснителни кампании за същността на феномена.



Между 3% и 4% от българските граждани заявяват, че биха
упражнили действия, които по същността си са форма на насилие в
името на честта, за да защитят доброто име на семейството. От друга
страна, 12% в действителност са налагали ограничения или забрани
в случаи, когато са считали, че семейната чест е застрашена.



Макар и по характер да са идентични, различен дял българи
биха реагирали, ако знаят за ранен (26%) и за принудителен
брак (21%). Принудителността на брака буди по-малко
притеснения сред гражданите, тъй като ако се касае за пълнолетно
лице, бракът е въпрос от лично естество и всеки би трябвало да носи
сам отговорност за постъпките си. Друг аргумент за ненамеса е
тезата, че проблеми като ранните бракове обхващат специфични

социо-културни традиции
социални общности.

и

взаимоотношения

в

определени



Единният телефон за спешни случаи (112) и полицията са
институциите, на които гражданите имат най-високо доверие за
подаване на сигнал за ситуация на насилие, свързано с честта.
Съответно 61% и 54% биха подали сигнал на тези две места. Това
предполага, че информационна кампания, насочена към превенция
на формите на насилие в името на честта, задължително трябва да
включва представители на полицията, за да могат подобни
специалисти на терен да идентифицират правилно белезите на
подобни актове и да знаят как да комуникират за проблема с
потърпевшите и другите заинтересовани страни.



Фактът, че ако станат потърпевши на форма на насилие в името на
честта, най-голяма част от българското население биха споделили
с роднина, на когото имат доверие (41%) спрямо 37% - на
представители на полицията, показва неразбирането на
характера на актовете на насилие в името на честта. Това
насилие се извършва от лица от семейството и споделянето с друг
близък би могло допълнително да утежни проблема. Тук идва
нуждата от информационни кампании в България, които да
разясняват на рисковите социални групи същността на този вид
насилие и към кого могат да се обърнат жертвите.

