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           КОМЕНТАРИ 

 

  България е в Европа. Тя подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието 

над жени и домашното насилие, но не я ратифицира.  

 

  В българското общество има сериозни съпротиви срещу мерките за превенция и защита от насилието 

основано на пола и домашното насилие. Започна и сериозна и организирана кампания срещу изменението и 

допълнението на Закона за защита от домашно насилие. Този законопроект се разработи в детайли от 

експерти, в продължение на три години по време на две правителства и бе внесен едва този месец в 

Народното събрание. Още преди той да се появи в дневен ред парламента отново се появи движение, 

кампания проповядваща омраза и негативизъм към борбата с насилието и домашното насилие.  

    

  Състоянието на част от обществото достигна дъното на изявата си, игнорирайки и осквернявайки 

болката на преживелите и проговорили за преживяното жени.  

   

  До къде достигнахме?  

  Вместо помощ, подкрепа и състрадание предоставяме на жертвите на насилие недостойни коментари и 

маргинализиране на проговорилите жени. И защо разпространяваме думи, които показват принизяване на 

жертвите на насилие, фобии свързани с насилие основано на пола, изкривяване и подмяна на фактите за 

необходимостта от мерки в борба с насилието. 

  И всичко това на фона на ескалацията на жестокостта във всички форми на насилие над жени и на фона 

на множеството убити жени, последната преди две седмици.  

   

  Къде си Българио, със своите умни, способни и красиви жени? В Европа ли си или си в Изтока? Даже и 

в Иран има протести и демонстрации в подкрепа на починалото от побой момиче, за това, че не е с добре 

поставена забрадка. 
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  Държавите-членки на Съвета на Европа осъдиха всички форми на насилие над жени и домашно 

насилие в Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. 

 

   

Очертават се няколко ключови елемента: 

 

• Постигането на равнопоставеност между жените и мъжете de jure и de facto представлява важна част от 

превенцията на насилието над жени; 

 

• Насилието над жени е проява на исторически неравнопоставените властови отношения между жените и 

мъжете, които са довели до доминация над жените и дискриминация срещу тях от страна на мъжете, както и 

до възпрепятстване на пълния напредък на жените; 

 

• Структурната природа на насилието над жени като насилие, основано на пола, както и че насилието над 

жени е един от основните социални механизми, чрез които жените са принудително поставени в подчинена 

позиция спрямо мъжете; 

 

• Отбелязва се с дълбока загриженост, че жените и момичетата често са излагани на сериозни форми на 

насилие като домашно насилие, сексуален тормоз, изнасилване, принудителен брак, така наречени 

„престъпления на честта“ и осакатяване на гениталиите, които представляват сериозни нарушения на 

човешките права на жените и момичетата, както и основна пречка за постигане на равнопоставеност между 

жените и мъжете; 

 

• Отбелязва се за системни нарушения на правата на човека в рамките на въоръжени конфликти, които 

засягат гражданското население и по-специално жените под формата на широко разпространени  
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изнасилвания и сексуално насилие, както и потенциала за нараснало насилие, основано на пола, по време на 

конфликтите и след тях; 

 

• Отбелязва се, че жените и момичетата са изложени на по-големи рискове от насилие, основано на пола, 

отколкото мъжете; 

 

• Отбелязва се, че домашното насилие засяга предимно жените, но и мъжете също могат да бъдат жертви 

на домашно насилие; 

 

• Отбелязва се, че децата са жертви на домашно насилие, включително и като свидетели на насилието в 

семейството; 

 

Документът е израз на стремежа да се създададе една Европа, свободна от насилие над жени и домашно 

насилие. 
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Член 1 — Цели на Конвенцията 

 

• да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието 

над жени и домашното насилие; 

 

• да допринася за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени и да насърчава 

действителна равнопоставеност между жените и мъжете, включително чрез овластяване на жените; 

 

• да създаде цялостна рамка, политики и мерки за защита и помощ на всички жертви на насилието над 

жени и домашното насилие;  

 

• да насърчава международното сътрудничество за премахване на насилието над жени и домашното 

насилие; 

 

• да осигури подкрепа и помощ на организации и правоприлагащи органи за ефективно сътрудничество с 

цел да се възприеме интегриран подход за премахване на насилието над жени и домашното насилие. 

 

 

 

 
 


