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Сексуално насилие над мъже и момчета

Мъжественост и сексуално (или сексуализирано) 
насилие

Този материал се спира на взаимовръзките между половите роли и сек-
суализираното насилие 1. Половата социализация е различна при момиче-
та и момчетата и може да изправи момчета и младежите пред специфич-
ни проблеми при разкриването на сексуализирано насилие. Следващите  
абзаци целят да осветлят тези взаимовръзки и проблеми.

• Пол и полови роли

Хората се раждат с биологичен пол като мъже или жени, в хода на 
своето развитие преминават през процес на изграждане на своя-
та полова идентичност, при което влияние оказва не само био-
логичното, а и различни социални очаквания – какво се очаква от 
единия или другия пол като поведение. Това е част от процеса на 
социализация: как се очаква момчета, след това мъжете, да се дър-
жат в обществото, какви роли да изпълняват и как; същото се 
отнася и до момичетата и жените.

1	 Източник:	„Изграждане на култура на грижата срещу сексуализираното 
насилие. Наръчник за професионалисти, работещи с деца и младежи”,  https://
careforboys.eu/_docs/BCoC_Handbook_BG.pdf



2 Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо 
жените и децата бежанци и мигранти в България

фондация асоциация анимус

• Мъжественост 

Мъжествеността не произтича само от мъжкия пол. В различни 
периоди, култури и локации мъжествеността се разбира по раз-
лични начини, свързва се с определени поведения, начин на мислене, 
на обличане и прочее, които не са еднакви и неизменни. В тради-
ционните патриархални общества мъжествеността се приема 
за превъзхождаща женствеността – така „мъжки“ характерис-
тики като емоционална сдържаност се приемат за по-желани от 
„женски“ такива, като показване на емоции.

Обикновено мъжествеността се асоциира с концепти като ра-
ционалност, авторитет, сила, потенциал. Очакванията какво е 
мъжествено могат в известна степен да варират спрямо класо-
вата принадлежност, възрастта, произхода. В хода на социали-
зацията децата научват очакванията и към момчета, и момиче-
тата – от семейството, приятелите, медиите, литературата 
и др.

Непридържането към половите роли невинаги води до някакви 
проблеми, но придържането към тях по-лесно води до признание, 
влияние и сигурност. Много от характеристиките, свързвани с 
мъжествеността, са действително ценни – асертивност, из-
дръжливост, технически умения, физическа сила, рационалност – и 
могат да донесат много житейски ползи. Те обаче могат да имат 
своята цена – като неумение да се признае нуждата от помощ, 
трудност в създаване на близост и показване на привързаност, 
потискане на емоциите и др.

Какво е сексуализирано насилие?

Какво разбираме под сексуализирано насилие над деца и младежи?
Могат да се открият много дефиниции за сексуално насилие, които да 
използваме като основа. Например, според СЗО (Световна здравна  
организация) Consultation on Child Abuse Prevention то е:

“…въвличането на дете в сексуални действия, които той или тя не 
разбират напълно, не могат да дадат информирано съгласие или за 
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които детето не е подготвено, или които нарушават законите или 
социалните табута в обществото. Сексуалното насилие над деца 
се състои в такива действия между детето и възрастен или друг 
непълнолетен, който обаче като възраст или ниво на развитие е в 
позиция на отговорност, доверие и власт над детето, а действи-
ето цели да удовлетвори потребностите на това лице. Това може 
да включва, но не се ограничава до: подтикване или принуда детето 
да се включи в сексуално действие; експлоатация на детето за прос-
титуция или други незаконни сексуални практики; експлоатация на 
деца за порнографски цели или материали2“.

В днешната ера на технологии и виртуални реалности, киберпростран-
ството е другото място, където децата и младежите могат да бъдат 
виктимизирани. 

Някои	от	честите	форми	на	сексуализирано	кибер-насилие	са	следните3:

• Съблазняване, ухажване на дете с цел последващо насилие 
чрезчатове, форуми и онлайн-общности, в които извършителят 
се сприятелява с детето с цел спечелване на доверие;

• Разпространение на сексуализирани изображения на деца  
в интернет;

• Продажба на дете с цел сексуализирано насилие онлайн или  
в реалността;

• Въвличане на деца в кибер-секс.

2  World Health Organization. Child Sexual Abuse. At: http://www.who.int/violence_
injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf

3  Barnardos. Child abuse through the Internet. Information sheet. At: https://www.
barnardos.ie/assets/files/publications/free/ADVO_child_abuse_through_the_internet.
pdf
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Повечето от съществуващите дефиниции съдържат сходни компонен-
ти. Законодателството, свързано със закрила на детето във всяка една 
от страните също дава дефиниции какво правно се приема като сексу-
ално насилие над деца и младежи. 

Някои	ключови	положения	са	обобщени	в	следните	редове:

• Сексуализираното насилие включва въвличането на 
непълнолетно лице в сексуални действия с цел сексуалното 
удовлетворяване на някой друг;

• Непълнолетното лице не е в позиция напълно да разбере 
тезидействия, техните последици и да даде истинско съгласие;

• Сексуализираното насилие може да приеме много форми – 
нежелано докосване, опипване, целуване, показване на 
порнографски материали или създаване на такива с детето, 
ексхибиционизъм, принуждаване на децата да докосват по 
сексуален начин извършителя или други хора, принуждаване 
на децата да позират голи, ползване на сексуализиран език с 
детето, изнасилване, принуждаване към анален или орален секс 
и др. Тези действия могат да бъдат извършвани с деца и юноши 
или пред тях – това също ги превръща в жертви;

• Сексуализираното насилие има дълбоки, продължителни и 
сложни последици върху емоционалното и психическо развитие 
на детето;

• То повишава рисковете за психическото и физическото здраве;

• То често не се докладва и е трудно за идентифициране;

• То винаги е нарушение на правата на детето.

В терминологичен план е важно да се подчертае, че докато понятията 
„сексуално насилие“ и „сексуален тормоз“ все още се ползват широко 
в литературата и ежедневието, то терминът „сексуализирано 
насилие“ цели да бъде по-всеобхватен. Дори когато няма прилагане на 
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насилие във физическия смисъл или физическа сила за подчиняване на 
непълнолетния, случващото се е насилие, когато отговаря на горните 
дефиниции. Сексуалното се използва, за да се упражни насилие. Степента 
на негативните последици за жертвата не е директно свързана със 
степента на директното насилие, което е упражнено. Ето защо, като 
цяло в този наръчник се придържаме към термина „сексуализирано 
насилие“ и смятаме, че той в по-голяма степен поставя акцента върху 
жертвата и нейните потребности, а не толкова върху извършителя 
като закононарушител, който трябва да понесе санкции, какъвто е 
акцентът в правната терминология. Когато има ситуация на възрастова, 
развитийна и властова асиметрия, сексуалният компонент не се споделя 
между насилника и жертвата: докато първият има капацитета да 
разбере какво се случва и да го контролира преднамерено, то жертвата 
е в уязвима, незапозната и незряла позиция. След като непълнолетният 
не е наясно с „правилата на играта“, това не може да бъде възприето за 
връзка, а за ситуация на насилие, която е сексуализирана. Уважението, 
удоволствието и съгласието, които характеризират връзката между 
равни, не са налични тук. Сексуалната възбуда не е сред потребностите 
на едно дете, такива са потребностите от игра, привързаност и 
признание.

Извършителят на насилие не предлага на детето уважение, а измама, 
манипулация и злоупотреба с авторитет. Не	 може	 да	 има	 съгласие,	
ако	не	можеш	да	разбереш	последиците	от	определени	действия	или	
сексуалността	при	възрастните	като	цяло.

Деца в институции и деца мигранти – високо рискова група 

Тези групи са в по-висок риск да станат жертва на различни форми на 
насилие и заслужават специално внимание. В тези групи честотата 
на сексуализираното насилие е много по-голяма отколкото в общата 
популация. От друга страна, поведенческите проблеми на много деца 
в тези групи могат да са последици от преживяно по-рано сексуално 
насилие. Професионалистите в България също идентифицираха децата 
мигранти като особено рискова група – особено по отношение на 
трафика на хора, проституцията, при придвижването им към други 
държави или в резултат от техни традиции и практики.
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Мъже, които са преживели сексуално насилие

Да станеш жертва на сексуално насилие влиза в противоречие с очаква-
нията към мъжествеността като превъзходство и автономност. Ето 
защо мъжете и момчета жертви на такава злоупотреба могат да бъдат 
маргинализирани. В тази връзка Шлинмгман говори за „двойно изключва-
не“: изключване от позицията да бъдеш субект в собствения си живот 
и изключване от мъжественото (Schlingmann, 2009). Изключването от 
това да бъдеш субект означава пренебрегване на личните потребно-
сти (превръщане в обект); изключването от мъжествеността означава  
невъзможност да се отговори на очакванията за автономност и кон-
трол. Всичко това може да е пречка пред разкриването на преживяно 
сексуално насилие от страна на представителите на мъжкия пол. Сек-
суалността и сексуалните преживявания, както и себевъзприятията,  
идеалите и вярванията са ключови при формирането на идентичност-
та. Да бъдеш жертва на сексуално насилие, да бъдеш видян като слаб и 
нуждаещ се от помощ не е съвместимо с очакванията към мъжестве-
ността.

Сексуализираното насилие над момчета води често до „двойна стена на 
мълчанието“ (вж. Bange 2007). Причините са от една страна стратегиите 
на насилника, чрез които кара жертвата да мълчи, а от друга, това са 
трудностите пред момчетата да споделят, да видят себе си (и да 
бъдат видени) като жертви на насилие. Традиционните представи за 
мъжественост не допускат слабост, както и считат жените преди 
всичко за потенциални жертви на сексуализирано насилие, а мъжете –  
за извършители (вж. Lenz 2014). 

На базата на свои качествени проучвания на момчета, преживели 
сексуализирано насилие и техните семейства, Мосер изтъква, че има 
специфични проблеми, свързани с разкриването на насилието, които са 
особено типични за юношеството (Mosser, 2009). Тази фаза от живота се 
характеризира с вече формирани конкретни идеи относно очакванията 
към момчетата и мъжете в хода на социализацията им, но в същото време 
с липса на развити умения за справяне в различни ситуации. В резултат 
на това за много младежи мълчанието може да изглежда като единствна 
възможност – особено ако смятат, че алтернативите за възприемането 
им от околните са свързани с „немъжественост“ и хомосексуалност. 



7 Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо 
жените и децата бежанци и мигранти в България

фондация асоциация анимус

Други проучвания сочат, че тези страхове често са оправдани (Rieske et 
al. 2018). Така например, при разкриване на това, че момчето е станало 
жертва на сексуализирано насилие, то може да бъде питано дали е гей, 
което да бъде преживяно от него като обидно, дискриминиращо и т.н. 
В други случаи жертвите могат да бъдат виждани като потенциални 
бъдещи извършители на такова насилие. 

Други пречки са липсата на знания и осведоменост. Сексуализираното 
насилие е „сферата, за която има най-малко информация, и за която се 
обменя най-малко информация“ (Mörchen 2014, p. 187). Все още сексуализи-
раното насилие над момчета се смята за тема табу, така че е немислимо 
за самите момчета, както и за тяхното обкръжение, това че те могат 
да станат жертви на такова насилие. За съжаление, то е факт. 

Разкриването на насилието е дори още по-трудно, когато е извършено 
от жени, тъй като все още се смята, че е невъзможно жените да упражня-
ват сексуално насилие. Изследвания сочат (вж. Hinz 2001), че амбивалент-
ни или дори явно сексуализирани действия биват оценявани по различен 
начин според пола на извършителя им. Ситуацията е още по-сложна, ако 
сексуализираното насилие е упражнено от връстници. Както в случая с 
жените извършители, потърпевшите много често не могат да възпри-
емат сексуализираните действия като незаконни или нередни. В много 
случаи подобни актове на насилие се нормализират и се интерпретират 
като форми на инициация или експерименти – както от самите засегна-
ти, така и от обкръжението им и професионалистите. Според Юнгниц 
(Jungnitz et al., 2007) физическото  насилие на публични места може да се 
приема за “нормално“ за момчетата и да се подценява, а сексуализирано-
то насилие да се приема за прекалено срамно за коментиране и така да 
остава невидимо.

Както обичайно се приема, че жертвите на сексуално насилие са преди 
всичко от женски пол, така се правят и допускания относно пола на на-
силниците: че той е мъжки. Също така съществуват силни вярвания, 
че момчета, които са станали жертва на сексуализирано насилие, след 
това стават насилници на свой ред (цикъла „жертва- насилник“). Доста 
е спорно обаче с каква честота се случва именно това: в различни изслед-
вания данните варират от 0 до 90 % вероятност момчето жертва да 
се превърне един ден в насилник (вж. Bange 2010). Това е голям диапазон 
и според много изследователи реалният процент вероятно е по среда-
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та (Hindman and Peters, 2001). За самите жертви от мъжки пол подобни 
представи могат да бъдат допълнително проблематични: „За сексуално 
насилваните момчета това колебание дали самите те могат да станат 
извършители може да замъгли статуса им на жертва. Тези момчета са 
…жертви и имат право да получат помощ, защото са били наранени, а 
не защото някой ден биха могли да станат извършители“ (Bange 2010, 
S. 41). Представата за жертвата като бъдещ насилник води до пречки 
пред подкрепата и помощта, например – ако момчето не желае да раз-
крие за насилието, поради притеснение да не бъде видян като потенциа-
лен бъдещ насилник или поради притеснения у самите професионалисти  
(вж. Mörchen 2014). 

Нещо повече, асоциирането на мъжествеността с извършването на 
сексуално насилие е допълнителна бариера при момчетата-жертви, 
когато извършителят е жена. В тези случаи сексуализираното насилие 
противоречи на представите за половете и техните роли. 
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