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Домашно насилие  
срещу жени мигранти

Въведение

През 2019 г. в Европа са регистрирани 2,7 милиона мигранти, като  
повечето от тях са от страни, външни за ЕС.  Броят хора в ЕС, които 
са с произход извън съюза, към 01.01.2020 г е бил 23 милиона – или 5,1 % от 
населението на целия ЕС (Източник: Eurostat, 2020). 
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Феминизирането на миграцията е процес, който се наблюдава през по-
следните години, и означава, че вече около половината от мигрантите 
по света са жени. По данни от 2017 г жените мигранти по света са 94,5 
милиона – около 50 % от всички мигранти (UNFPA, 2017). От пристигнали-
те в Европа през 2016 г 55 % са били жени (в сравнение с 27 % през 2015) 
(ACNUR, 2017). Мъжете, както и жените, емигрират по редица причини и 
следват множество различни мигрантски траектории. Но пречките и 
опасностите пред жените мигранти са повече поради допълнителна не-
сигурност, свързана с пола, икономическо и социално неравенство, както 
и политическата ситуация (Freedman et al, 2003). 

Отношенията на власт и контрол, често свързани с пола, се влошават 
при ситуации на миграция, което прави жените по-податливи на всякак-
ви форми на насилие. Наред с продължаващите дискусии как да се намали 
насилието в бежанските лагери е важно и да се обърне внимание на спра-
вянето с ежедневното насилие, с което се сблъскват някои жени мигран-
ти, когато се заселват в нова държава (Freedman et al, 2008).

Честота на домашното насилие сред имигрантите, 
регистрирани и нерегистрирани 

Макар да няма конкретни данни, може да се предположи, че жените миг-
ранти са жертви на домашно насилие поне толкова често, колкото 
и останалите жени в дадено общество, а вероятно и по-често. Много  
автори пишат за по-високи нива на насилие над жени мигранти (McCracken  
et al, 2013). Много често жените мигрират, за да се съберат със съпруг или 
за да се омъжат, тоест тяхното пребиваване в новата държава зависи 
от техния партньор. Освен това, ако жените не могат да работят и 
да се издържат сами заради своя статус на пребиваване, това често 
ги прави още по-изолирани социално и уязвими към насилие от партньор  
(СЗО, 2014). 

Изследвания сочат, че един от основните рискове за жените мигранти и 
бежанки е именно домашното насилие. 
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Трудности в отчитането на случаи  
на домашно насилие и достъпа до услуги 

Всяка жена в ситуация на домашно насилие се затруднява да намери ре-
шение. Проблемът е още по-голям за жените мигранти, които се сблъск-
ват с допълнителни трудности при сигнализирането и достъпа до услу-
ги. Много от тях, особено тези, които са дошли наскоро, не знаят езика и 
не познават наличните услуги и ресурси. Наред с това има много страх у 
жените, които са дошли в нова държава с цел брак и събиране със съпруг – 
те често се опасяват, че могат да изгубят право на пребиваване или да 
бъдат депортирани. В много държави има дълги периоди на изчакване за 
обработване на документи на брачния партньор, временно разрешение 
за пребиваване само за ограничено време. Ако връзката приключи преди 
този период, зависимият партньор губи право на пребиваване и трябва 
да напусне страната. На някои места има мерки в случаи на раздяла пора-
ди домашно насилие, но това не е масова практика  (Freedman et al, 2008).

Рискови фактори
 
Индивидуална уязвимост

• Ограничен достъп до информация;
• Липса на знания и опит по отношение на права на закрила;
• Непознаване на услуги и ресурси;
• Бедност;
• Социално изключване (Salcido et al, 2004; Villalon et al, 2012). 
• Жените може да са в ситуации на насилие чрез директна принуда и 

натиск, но и чрез обещания за приятелство и любов. Някои жени може 
да са жертви на трафик и да търпят насилие от своите партньори. 
Които са и сводници. Има тясна взаимовръзка между случаите на до-
машно и сексуално насилие и трафика на жени (Radford et al, 2004). 

• Жените без документи са в особено висок риск, защото нямат дос-
тъп до много услуги. 

• Непознаване на езика и културата на държавата на пребиваване, лип-
са на сексуална култура или знание за собствените права (Ibid, 2012);

• Трудности в четенето и писането, дори на собствения им език  
(Schoevers et al, 2012).
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Социална уязвимост

• Липса на средства, храна и подслон означава невъзможност жената 
да напусне ситуацията на насилие. Достъпът до материални ресурси 
е водещ фактор за способността да се напусне връзка на насилие.

• Икономическа зависимост.
• Липса на разрешения за работа;
• Влияние на расата и етноса върху възможността да се започне  

работа;
• Достъп до работни места в ограничен набор от сектори от пазара 

на труда – шивашки цехове, селско стопанство; тези работни места 
са нестабилни и ниско платени, без почти никакъв достъп до мрежа за 
подкрепа, услуги в общността и др. Например жени, които работят 
като домашни помощници, са обикновено изолирани и нямат никаква 
подкрепа в случай на тормоз от работодатели (UNIFEM, 2013).

Друга важна причина да не се търси помощ е представата за семейна 
чест. Може да се смята за „частен проблем”, който не следва да се адре-
сира извън семейството (Anitha, et al, 2011). Традиционните полови роли, 
според които от жените се очаква да търпят насилие в семейството 
също често са бариера пред търсенето на помощ в някои общности и 
култури (Amanour-Boadu et al, 2012). 

Промени в половите роли и взаимоотношенията

Процесът на миграция може да доведе до важни промени в половите роли 
и взаимоотношения. Това може да е източник на овластяване за някои 
жени, които да придобият нови свободи, но в някои случаи те се сблъск-
ват с нови трудности и източници на фрустрация, както и с нежелание-
то на някои мъже да приемат новите роли и свободи, които страната 
им на пребиваване дава на жените – това може да доведе до насилие.  
„Напрежението от преместване в нова среда, безработица, ниско запла-
щане и расизъм може да доведе до фрустрация, която намира отдушник 
в тормоза над партньорките“ (Human Rights, 2003).


