
Стига вече!
Да сложим край на 
насилието срещу жените!
Подписването на Истанбулската конвенция от комисар Вера Юрова на 13 юни 
2017 г. бележи важна стъпка в борбата с насилието срещу жените в ЕС. Въпреки 
този напредък обаче това насилие остава една от най-широко разпространените 
и  най-зловредни прояви на неравенството между половете в  ЕС. В  отговор 
на това нетърпимо положение тази година Европейската комисия обръща 
специално внимание върху мерките за борба с  насилието срещу жените. 
Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) с гордост подкрепя 
тази инициатива с важни проучвания и експертен капацитет.

В настоящия тематичен бюлетин е описана част от извършената напоследък 
работа относно насилието срещу жените — от сведения за новата тенденция 
за насилие в  интернет до разглеждане на това доколко законите на ЕС 
защитават жертвите на трафика на хора. Надявам се, че проучването на ЕІGE 
може да помогне за изграждането на Европа, в която жените и момичетата 
могат да живеят без травмите на насилие и малтретиране.

Virginija Langbakk
Директор на Европейския институт  

за равенство между половете (ЕІGE)

ВЪРХУ КАКВО СЕ РАБОТИ В ЕІGE В МОМЕНТА?

Борбата с насилието изисква  
по-съпоставими данни
Премахването на насилието срещу жените е предизвика-
телство, тъй като все още нямаме надеждни и съпоставими 
данни, които да покажат на лицата, отговорни за вземането 
на решения, колко разпространено всъщност е то. Това оз-
начава също така, че превантивните мерки и службите за 
подпомагане на жертвите често се оказват недостатъчно 
финансирани. ЕІGE работи върху проект, който си поставя 
за цел да помогне на полицията и правосъдието в целия ЕС 
да подобрят начина, по който тези органи събират данни. 
Това ще ни помогне да разберем истинския мащаб и въз-
действие на насилието от страна на интимния партньор. 

Допълнителна информация можете да намерите тук.
Вижте последния доклад на ЕІGE за административното 
събиране на данни относно изнасилването, убийствата на 
жени и насилието от страна на интимния партньор в ЕС тук.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


Всяка година все повече момичета и  жени стават обект 
на трафик за сексуална експлоатация. В  Директивата 
на ЕС за борба с  трафика на хора се определят мерки за 
защита на жертвите, но колко ефективна всъщност е  тя? 
ЕІGE ще извърши анализ на директивата от гледна точка 
на жертвите на насилието срещу жени, т.е. на жените, 
станали жертва на трафик за сексуална експлоатация или 
за принудителен брак. Допълнителна информация можете 
да намерите тук.

Индекс за равенството между 
половете 2017 г.: какво е новото 
в областта на насилието?

Може ли да се каже, че Директивата 
на ЕС за борба с трафика защитава 
жертвите на насилие?

За третото издание на индекса за равенството между 
половете ЕІGE разработи начин за измерване на мащабите 
на насилието срещу жените във всяка държава членка. 
За индекса се използва скàла от 1 до 100 — колкото по-
голямо е  числото, толкова по-сериозно е  явлението на 
насилие срещу жените в съответната държава. Потърсете 
допълнителна информация за настоящия показател на 
насилието тук.

Класната стая не е безопасно място 
за младите жени и момичетата

Насилието срещу жени в  училищата е  едно от шестте 
предизвикателства в  сферата на образованието. В  пред-
стоящо проучване на ЕІGE се извежда на преден план не-
обходимостта от надеждни и отчитащи различията между 
половете данни за това явление във всички държави член-
ки. Разгледайте трите проучвания на ЕІGE с  акцент върху 
образованието тук.

Нулева търпимост към гениталното 
осакатяване на жени
Гениталното осакатяване на жени е  ужасяваща реалност 
за много момичета също и  в ЕС. Ние обаче не знаем все 
още колко хора са уязвими от този вид малтретиране. 
За да установи това, ЕІGE работи в  тясно сътрудничество 
с шест държави — Белгия, Кипър, Франция, Гърция, Италия 
и Малта, с цел да им помогне да извършат оценка за броя 
на момичетата, изложени на риск. Проучването си поставя 
за цел да съдейства на политически отговорните лица да 
намалят и  в крайна сметка да прекратят тази практика. 
Прочетете предходното проучване на ЕІGE, в  което се 
прави оценка на броя на момичетата, изложени на риск 
в Ирландия, Португалия и Швеция тук.©
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation


ПУБЛИКАЦИИ

Насилието в интернет е нарастваща 
заплаха, особено за жените 
и момичетата

При лесния достъп на все 
повече хора до интернет 
и  социалните медии на-
силието в интернет срещу 
жените и момичетата буди 
нарастващо безпокойство. 
За по-добро разбиране 
на тази нововъзникваща 
форма на насилие ЕІGE 
публикува обяснителна 
бележка по темата. Проче-
тете я тук.

Какво знаете за насилието срещу 
жени във вашата държава?

Изготвихме информационна листовка за всяка държа-
ва от ЕС с основни статистически данни за насилието 
срещу жените, както и  с информация за действащите 
закони и служби за подпомагане на жертвите. Те са дос-
тъпни и на националните езици. Можете да ги намери-
те тук.

Запълване на пропуските 
в определенията
Измерването на насилието срещу жените в ЕС не е лесна 
задача, тъй като няма общ подход между държавите. За да 
улесни съпоставянето на данните, ЕІGE изготви определе-
ния и  показатели за измерване на изнасилванията, 
убийствата на жени и  насилието от страна на интимния 
партньор. Прочетете общия терминологичен речник 
(глосар) на определенията тук.

Директивата за правата на жертвите 
от гледна точка на пола

В ЕС жертвите на престъпления трябва да имат едни 
и същи права, защита, подкрепа и достъп до правосъдие, 
независимо от това къде или кои са те. В извършения от 
ЕІGE анализ на Директивата за правата на жертвите се 
разглеждат разпоредбите, от които могат да се възползват 
жертвите на насилието срещу жени, както и  тези, които 
може да се окажат непродуктивни или да доведат до 
нежелани последици. Прочетете анализа тук.

Насилието срещу жени: 
колко струва?
Освен че причинява значителни психологически и  емо-
ционални щети, насилието е свързано и с големи финансо-
ви разходи както за отделните хора, така и за обществото. 
Според оценката на ЕІGE насилието срещу жени може да 
струва на ЕС до 226  милиарда евро всяка година. Вижте 
колко може да струва насилието срещу жени във вашата 
държава тук.
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http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


КАМПАНИЯ „БЯЛА ПАНДЕЛКА“

Кампанията на ЕІGE „Бяла панделка“ се провежда в целия 
ЕС и  приканва мъжете да заемат позиция относно 
насилието срещу жените. Много се радваме, че редица 
видни лица, натоварени с  вземането на решения, 
се включиха в  кампанията, включително министър-
председателят на Люксембург и  председателят на 
гръцкия парламент. Вижте как можете да се включите 
в кампанията „Бяла панделка“ тук.

Изготвихме и  редица видеоматериали за кампанията. 
Те включват къси анимационни клипове, документални 
филми, интервюта с  посланици и  улични сцени, които 
показват как можете да се изкажете против насилието. 
Вижте ги тук.

ДОБРИ ПРАКТИКИ:

Генитално осакатяване на жени
Когато става въпрос за гениталното осакатяване на жени, една от пречките е липсата на общ 
метод за събиране на данни за това явление. ЕІGE идентифицира редица добри практики за 
използване на информацията, събрана от полицейските, съдебните и здравните служби, за 
да се преценят мащабите на гениталното осакатяване на жени. Допълнителна информация 
можете да намерите тук.

Събиране на административни данни
Получаването на по-точна и по-съпоставима картина на насилието срещу жените е голямо 
предизвикателство за всички държави членки. ЕІGE подбра 12  добри практики, които 
могат да помогнат на националните органи, като полицейски, съдебни и здравни служби, 
да подобрят начина, по който събират данните, и в крайна сметка да допринесат за по-
надеждно измерване на насилието. Можете да ги намерите тук.

Важна 
част от работата 

на ЕІGE е да помага 
на държавите от ЕС 

да посрещат подобни 
предизвикателства. Правим 

това, като откриваме 
и обменяме успешни 
начини, които могат 

да помогнат.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Терминологичен речник
Знаете ли че в  терминологичния речник на ЕІGE са 
обяснени много термини, свързани с насилието срещу 
жени? Например за насилието от страна на интимния 
партньор, икономическото насилие и  сексуалното 
насилие. Потърсете повече определения тук.

РЕСУРСИ И КАМПАНИИ

База със статистически данни 
по пол
Ако търсите данни за насилието срещу жени, базата 
на ЕІGE със статистически данни по пол може да Ви 
бъде от помощ. Тя предлага административни данни 
от полицейския и  съдебния сектор за изнасилвания, 
сексуални посегателства и  насилие от страна на 
интимния партньор. Можете да изтеглите данните за 
всяка от държавите тук.

Център за ресурси 
и документация
Ако Ви трябват материали за насилието срещу жени, не 
търсете повече! Онлайн библиотеката на ЕІGE включва 
над 10  000  източника по темата, включително книги, 
статии и  политически документи. За други области 
търсете тук.
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Приятел ли Ви насочи към настоящия бюлетин? 
Получете следващия направо в пощенската си кутия!

АБОНИРАЙТЕ СЕ ТУК

За повече информация можете да посетите www.eige.europa.eu
Свържете се с нас на електронен адрес eige.sec@eige.europa.eu 

или на телефон +370 52157400.

Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) е автономен 
орган на Европейския съюз, създаден с цел да допринася за насърчаването 
на равенството между половете. Правомощията му включват интегриране на 
принципа на равенство между половете в политиките на ЕС и в съответните 
национални политики и борбата срещу дискриминацията, основана на 
пола, както и повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС относно 

равенството между половете.

Print ISBN 978-92-9470-249-4 doi:10.2839/77750 MH-02-17-955-BG-C
PDF ISBN 978-92-9470-273-9 doi:10.2839/773418 MH-02-17-955-BG-N

http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-gender-equality
http://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
mailto:eige.sec@eige.europa.eu

