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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ 

Женският въпрос, т.е. въпросът за ролята и мястото на жената 
в стопанския, семейния, обществения и политическия живот, съпът-
ства историята на човечеството. В модерния свят положението на 
жената с достатъчно основания може да се разглежда като мерило за 
равнището на политическа цивилизованост и демократизъм в управ-
лението на всяка страна. 

Къде сме ние в глобалното движение от еманципация и рав-
ноправие към реална равнопоставеност? Как се вписваме в критери-
ите на Европейския съюз за равни възможности на жените? Какъв е 
нашият принос към амбицията и готовността на Обединена Европа 
да предложи на света най-последователния и най-цялостен модел за 
равнопоставеност? 

Българската жена посрещна и подкрепи радикалната промяна 
на политическата и икономическата система от началото на 90-те го-
дини на миналия век със самочувствието на равноправен и образован 
гражданин. Тя очакваше политическата свобода и демокрацията да 
отприщят бента пред нейната истинска, пълнокръвна равнопоставе-
ност. В много отношения това очакване се оказа илюзия. Отражения-
та на прехода върху положението на българската жена донесоха не 
само позитиви, но и нови препятствия и предизвикателства, които 
трябва постоянно да се изследват и оценяват, за да мотивират адек-
ватни решения. 

Такава задача си поставиха участниците в проекта: „Равнопос-
тавеност на половете в политиката. Българският опит”. Един до го-
ляма степен академичен състав от повече от 20 автори се опита да 
проникне в различните сфери и проблематика на прехода, за да из-
гради от фрагментите по-цялостна картина на положението на съв-
ременната българска жена и да мотивира търсенето на необходимата 
политика. Проектът мотивира финансовата подкрепа на фондация 
„Фридрих Еберт”. Той се превърна във важна част от Програмата за 
действие на Националното обединение на жените-социалистки, коя-
то включва представяне на проекта.  

Не само световният, но и собственият ни исторически опит 
показва, че нищо от постигнатото не е дарено, не е предварително 
дадено. Европа може да ни стимулира, да ни даде сравнението, но не 
може да  реши собствените ни проблеми. Постигането на реална рав-
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нопоставеност минава през нови и нови форми на борба, на диалог и 
взаимодействие. По силата на самата проблематика водещата отго-
ворност при това е на Левицата, в частност – на БСП. На нея се пада 
и задачата да издигне равнопоставеността като национален приори-
тет. 

 
Катя Николова 
председател на Обединението 
на жените-социалистки в БСП 
 
Регине  Шуберт 
директор на фондация „Фридрих Еберт” – 
Бюро България 
 
Проф. Нора Ананиева 
ръководител на проекта 



 

ЕМАНЦИПАЦИЯ, РАВНОПРАВИЕ, 
РАВНОПОСТАВЕНОСТ: НЕПРЕХОДНИ БИТКИ ПО 

СПИРАЛАТА НА ПРЕХОДА 

Нора Ананиева 

Nora Ananieva. EMANCIPATION, EQUALITY, PARITY: EVER 
LASTING BATTLES OVER THE SPIRAL OF THE TRANSITION 

The text consists of two parts. The first one makes a global overview on the 
different stages of social and women battles for achieving a human dignity, egual 
rights and chances for women. The main part of the article is devoted to the 
reflexions of the Bulgarian transition to democracy and market economy on 
womens position in family, labor, professional, social and political life. Several 
conclusions are made on the traditional barriers and new challenges. 
The overcoming of the barriers for achieving a real equal position of Bulgarian 
women in all spheres of life needs not only a new politics of the Left, but a hard 
work on national level for pointing out this goal as a national priority. 

Keywords: equality, parity, reflexions of transition 

В един от своите блестящи спектакли Нешка Робева поставя 
риторичния въпрос: „Време ли е за революция?” Този въпрос вълну-
ва най-вече младото поколение, което гледа критично на днешното 
си битие и на властта, но има мъглява представа за това какви трябва 
да бъдат бъдещите държава и общество.  

Заимствах отчасти риторичния въпрос от Нешка, защото дори 
собственото й развитие – и преди промяната, и в условията на прехо-
да, илюстрира по блестящ начин потребността в процеса на промяна 
революционно да се преобърне и подходът към т.нар. „женска кау-
за”. Един от редките случаи за доказан критик на авторитарния ре-
жим, водеща фигура в обществения Комитет за защита на Русе – ед-
на от малкото опозиционни структури от периода преди Десети но-
ември, депутат във Великото Народно събрание при приемане на но-
вата българска Конституция, Нешка Робева необосновано бързо сле-
зе от политическата сцена, независимо от блестящия си талант, дока-
зана почтеност и ярка гражданска позиция. Не се вписваше в новите 
„критерии” или сама даде израз на политическото си разочарование? 
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Може би това няма особено значение. Значим обаче е фактът, че 
днешната българска политика повече от всякога има нужда от такива 
ярки личности, ако трябва да се преодолее задълбочаващата се про-
паст между „избраници” и избиратели, и ако политиката трябва да се 
върне към същността си на човешко дело и на всеотдайна и почтена 
служба на общественото благо. 

Активното, на паритетна основа, въвличане на жените в поли-
тиката не превръща задължително количеството в качество. Но ако 
си послужим с думите на Карл Маркс, определен за „мислител на 
хилядолетието” при представителна анкета сред световния научен 
свят, всеки обществен поврат има нужда от „женския фермент”. А 
общественият поврат, в който участваме, и чието предназначение 
беше и продължава да бъде замяната на авторитарното управление с 
реално народовластие, постигането на добруването на всеки и на 
всички в едно общество на конкуренцията, но и на равните възмож-
ности, повече от всякога има нужда от „женския фермент”. При това 
става дума преди всичко за необходимостта от активно, пълноправ-
но, равнопоставено участие на жените в процеса на изработване и 
осъществяване на политиката. Тази необходимост вече е трансфор-
мирана в глобален критерий за цивилизованост, а логично заема цен-
трално място в комплекса от принципи и стандарти на Европейския 
съюз. Най-рано именно на територията на Европа отношението към 
женския въпрос постепенно, с неизбежни приливи и отливи, се прев-
ръща в характеристика на политическата култура и цивилизация. То-
ва отношение днес е неделимо от амбицията на Обединена Европа да 
стане заразителен пример за демокрация, човешки права и цивилизо-
вано управление. 

На скептиците по отношение на погледа към историята трябва 
да се припомни баналната истина, че в историята са и изходният 
пункт, и поуките, и предпоставките за днешния и утрешния ден. В 
този смисъл историята, прочетена с разбиране и разум, на практика е 
винаги актуална. Още повече това се отнася до историческата поява, 
обосновка и съдба на великите идеи, които са ориентирани много 
напред в бъдещето. Такава е идеята за равенството на двата пола във 
всичките й измерения. Тя има шанс да се превърне в реалност единс-
твено чрез целенасочено просвещение, чрез постоянно осмисляне на 
новите предизвикателства, чрез последователна политика, която да 
въвлича енергията на всяко следващо поколение.  

Нищо не е дадено и постигнато завинаги. Мъчителният бъл-
гарски преход, който скоро ще се измерва с категорията „четвърт 
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век”, показа и доказа това и по отношение на „женския въпрос”. 
Въпреки относителната яснота за характера и обхвата на проблема-
тиката, въпреки ранното включване на въпроса в политическия дне-
вен ред, въпреки благотворния европейски натиск, нито еманципаци-
ята като просветено съзнание, нито равноправието като недискрими-
нация и пълноценно оползотворяване на нормите, още по-малко – 
равните възможности, са „затворена страница”.  

I. Поглед върху глобалната кардиограма на борбите през 
столетията 

1. „Всички хора са свободни и равни по рождение”! 
Но без жените! 
Столетията, през които пряко или косвено са отбелязани събития 

и прояви на женска съпротива срещу безправието, очертават не само 
специфика (регионална, в религиозен план, цивилизационна и пр.), но и 
общи тенденции. Предшестващите буржоазно-революционната епоха 
хилядолетия могат да се обозначат като ери на безправие. Но това без-
правие е общочовешко. То не е обвързано с пола и не е възможно да се 
измерва със съвременните представи за човешки права. 

Като се започне от епохата на „матриархата” и се премине през 
различните племенни битиета, историята на човешката цивилизация 
изобилства от причудливи практики на разделение на труда, на родо-
ва и племенна организация, които не дават основание за еднозначна 
оценка за същинското положение на жената. Индианките не само 
осигурявали храната, но чрез труда си доминирали и икономически. 
Жената от народите алгонкини можела да се разведе по свое желание 
с мъжа си и той бил длъжен да напусне семейното огнище, при това 
– с празни ръце. Семейното имущество, както и властта в племето се 
наследявали винаги по майчина линия. При ирокезите вождът бил 
мъж, но го избирали жените и т.н.1  

Трудно е тази екзотика да се свърже със съвременните проб-
леми, още по-малко – да носи някакво историческо обяснение за 
смятаната за доказана и на семейно, а според мнозина – и на корпо-
ративно равнище способност на жените да боравят по-разумно с па-
рите и недвижимата собственост. Но екзотичните примери носят об-

                                           
1 Вж.: Тема (Специално лятно издание), 2013, с. 53. 
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ща тенденция: столетия, ако не хилядолетия продължават опитите да 
се потърси и намери чрез политическото участие отражение на реал-
ния принос на жената в труда, в отглеждането на семейството и де-
цата, в съхраняването и развитието на собствеността. В глобален 
план става дума за справедливост, която засяга половината от насе-
лението на човечеството. В прагматичен план преодоляването на 
дисбаланса носи мощни стимули и ефекти за оползотворяване на чо-
вешки потенциал. 

Това, което за мнозина днес изглежда логично, има дълга и 
противоречива история, която дори само на Европейския континент 
за период от два века дава живот на такива фундаментални категории 
като: еманципация, равноправие, равенство, равни възможности, 
равнопоставеност.  

Буржоазните революции поставят основите на модерната кон-
ституционна държава. На знамената на Великата френска революция 
са записани консолидиращите ценности и идеали: „Свобода”, „Ра-
венство”, „Братство”. Още преди първата френска, а и европейска 
конституция (1791 г.), е приета знаменитата Декларация за правата 
на човека и гражданина (1789 г.). От европейските просветители, 
подготвили духовно и интелектуално буржоазните революции, е за-
имствана и забележителната конституционна формула: „Всички хора 
са свободни и равни по рождение”. 

Според историците Френската буржоазна революция е започ-
нала с женски бунтове. Жените участват активно във всички нейни 
прояви и допринасят за успеха на революцията. Но подобно на оне-
правданите маси, без които този успех би бил немислим, те са изтлас-
кани още „на другия ден” след вземането на властта от новата класа. 
Става безпощадно ясно, че жената не се вписва нито в понятието 
„човек”, нито в понятието „гражданин”; тя не придобива личните и 
политическите права на свободен човек. Жената е и извън обхвата на 
„всички хора”, които са „свободни и равни по рождение”. 

Такова мислене, което от днешна гледна точка изглежда аб-
сурдно, среща отпор още по време на буржоазните революции. С 
името на Олимпия де Гуж се свързва изработването и защитата на 
допълващ документ – Декларация за правата на жената и гражданка-
та. Аргументите при отстояването на този документ са железни: щом 
жената може да се качи на ешафода (има се предвид гилотинирането 
на Мария Антоанета), тя трябва да има правото да застане и на пар-
ламентарната трибуна! Документът не само е отхвърлен; съдбата на 
неговата авторка е трагична. 
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Тази история, която е на малко повече от 200 години, не би 
следвало да се разглежда сама за себе си. Истината е, че по време на 
Френската революция се осъзнава и друга печална перспектива – 
плодовете на революцията да бъдат присвоявани от привилегировано 
малцинство, а масите, които осигуряват революционния поврат, да 
бъдат изтласквани от какъвто и да било достъп до властта. Към свои-
те силни икономически позиции новата класа ще прибави лични и 
политически права на привилегирована, а не на всеобща основа.  

С оглед на това е закономерно, че в хода на революцията се 
появява и фигурата на Гракх Бабьоф; той създава организация с по-
казателното наименование „Заговор на равните” и формулира нейни-
те цели в „Манифест на плебеите”. Идеята е да се приеме на дело, а 
не само на думи, и не само като привилегия, красивият лозунг за ра-
венството на всички хора. Защитникът на тази идея също завършва 
живота си на ешафода. 

И тази история е твърде красноречива. Тя насочва към много 
по-широкия контекст, в който трябва да бъде поставен и женският 
въпрос. Пълноправната, равнопоставена роля на жената в общество-
то и в политиката е неделима част от въпроса за реалния или мним 
характер на провъзгласеното равенство – и като равноправие, и като 
равни шансове за развитие. Не е възможно да се постигне такава ро-
ля при господството на привилегировани интереси във властта. Бит-
ката за преодоляване на ограниченото разбиране за ролята на жената 
е неделима от битката за демокрация и социално равенство. По обра-
тен път и непълноценната демокрация, и непостигнатата социална 
справедливост, и избледняващата революционна идея за равенството 
се оказват същинските препятствия за постигането на равнопоставе-
ност на жената в модерната държава и общество. 

Затова и равните права за жените са отвоювани в продължи-
телни и ожесточени социални и политически борби, най-често в ло-
ното на левите социални и политически движения, които възприемат 
равенството като водеща идея. Ако като резултат от буржоазните ре-
волюции свободата е постигната за новата, икономически силна кла-
са, идеята за равенството минава през много повече перипетии. И до 
днес се дискутира дали равенството е съвместимо със свободата, до-
колко то е постижимо въобще и как се вписва в модерното икономи-
ческо развитие, основано на пазарната конкуренция, и пр.  

Без да се навлиза в дебрите на тази дискусия, тук може да се 
припомни, че свободата като всеобщо достояние предполага равен-
ство не само в правата, но и в базисните възможности за реализация 
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на всеки гражданин. Развитието на модерното общество е немислимо 
без такива възможности. Без съмнение от равенство се нуждаят пре-
ди всичко онеправданите, отхвърлените, изолираните от решаващи 
икономически и политически позиции. А в тази категория се вписват 
и жените като цяло, независимо от линията на дълбоко класово, кас-
тово, социално разделение, която преминава през масата от тази по-
голяма част от човечеството.  

В този смисъл и равнището на постигната всеобщност на сво-
бодата, и реалността на демократичното управление във всяко съв-
ременно общество могат да се измерват с решението на „женския 
въпрос”, с постигнатото в дадена система равенство на жените и като 
равноправие, и като реални равни възможности за включване и реа-
лизация. При това именно чрез положението на жените се очертава 
универсалната значимост на равенството. Битието на тази идея, 
трансформирана революционно в принцип, задължително трябва да 
надхвърли идеологиите и класовите граници, да придобие всеобщ-
ност, да се въплъти във философията на хуманизма и на модерната 
цивилизация. 

2. Еманципацията като интелектуален пробив и стимул 
на борбата за равни права 
Понятието „еманципация”, макар да носи общото съдържание 

на осъзната независимост, на самосъзнание за собствена, а не отразе-
на светлина, най-често се свързва с началната борба не за равни, а за 
елементарни права на жените. Началото се губи в историята. То има 
своите отражения в литературата. Забележителен в това отношение е 
пробивът в скандинавската литература, свързан с имената на Стринд-
берг, Ибсен и др. В драмата на великия норвежки драматург Хенрик 
Ибсен „Нора (Куклен дом)” красивата и отдадена на семейството си 
съпруга стига до съзнанието за необходимостта от самостоятелно, 
еманципирано действие в помощ на семейството си. За своето време 
това е нечуван бунт, приеман критично от обществото. Не е случай-
но и известното от историята и литературата крайно негативно, иро-
нично-саркастично определение за самостоятелните жени – „еман-
ца”, „суфражетка” (от „суфраж”, т.е. избирателно право), в по-ново 
време – феминистка, и пр. Изследователите отбелязват името на Ма-
тилде Фибингер от Дания, която е самотен пионер при поставянето 
на въпроса за „истинското място” на жената още в далечната 1850 г., 
макар че по онова време изобщо не се споменават някакви полити-
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чески права.2  
Свързването на еманципацията с постепенното осъзнаване на 

съществуващото положение на жената като неестествено не бива да 
подвежда към едностранчиво, „феминистко” тълкуване. Интелекту-
алният пробив по този въпрос е на просветени автори-мъже. По-
късно темата намира и своята женска разработка. В този смисъл 
еманципацията може да се разглежда като белег за постигнато рав-
нище на просветеност и за двата пола. Преди нея са хилядолетията 
на религиозно обосноваване на вторичното битие на жената, дори 
използването на постулати без аргументи. Неслучайно при раждане-
то на първите конституции в човешката история такъв проблем не се 
поставя въобще, защото, както се изразява един депутат (универси-
тетски професор) в конституционното събрание на Дания при прие-
мането на първата конституция от 1849 г.: „Общоприето е, че миньо-
рите, децата, жените и криминалните престъпници не трябва да имат 
избирателни права”.3  

През цялата човешка история в дореволюционната епоха по 
различни начини (чрез религията, семейството, училището, науката) 
е обосновавана и поддържана представата, че подчинената позиция 
на жената е „естествена”, че тя е дадена от природата или се корени в 
религиозната догма за вторичното сътворение на Ева. Едновременно 
с това репресивното общество усъвършенства механизмите за запаз-
ване на подчинената позиция на жената, в т.ч. и чрез жестоки санк-
ции при всяко съмнение.  

След интелектуалния бунт в полза на еманципацията, вторият 
пробив е свързан с организираните женски движения (клубове, фо-
руми, сдружения), които допринасят за включване на „женския въп-
рос” в политическия дневен ред. Миналото столетие е забележително 
с унищожителни военни конфликти и катастрофи, с възход и падение 
на конституционната държава, с постигане и тотална загуба на изво-
ювани права и свободи, с уникалния за човешката история опит да се 
постигне социално равенство, завършил с тоталния провал на социа-
листическия експеримент.  

Именно през този век протича и сложният преход от осъзнава-
не на безправието към формулиране на конкретни искания. Този 
                                           
2 Dahlerup, D. Overcoming the Barriers. – In: Women,s Vews of the Political 
World of Men. Transnational publishers. New York, 1982, p. 37. 
3 Ibidem, p. 50.  
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процес е универсален за обезправените социални слоеве, в това чис-
ло и за жените. Преходът от осъзнаването на интересите към поста-
вянето на проблемите в политическия дневен ред чрез организирани 
форми на борба изисква във всички случаи проникване в причините 
за хилядолетните „дадености”. Изследователите (най-често – изсле-
дователки) на историята на женските борби отбелязват, че първона-
чално липсва ясна концепция за причините, довели до подчиненото 
положение и насилието над жените. Тази концепция не може да се 
сведе до марксисткия анализ на експлоатацията и класовата борба; 
влияние оказват много повече фактори, които са различни при отно-
шенията в семейството, на работното място и в политическия живот. 
В сферата на политиката изключването на жените има очевидна 
връзка с инерцията от времената на привилегированата власт, която 
не може да се преодолее дори чрез най-радикалната революция.  

Но след революциите, макар и коренно променени и същест-
вено разширени, се запазват привилегированите основи на полити-
ческата власт. А привилегията, наред с другото, означава и огранича-
ване на конкуренцията. Изключването на половината от пълнолетни-
те граждани от политическия живот е наследеният шанс да се огра-
ничи двойно политическата конкуренция. Затова и толкова дълго, в 
някои страни поне 150 години след буржоазните революции, се за-
пазват наследените представи за „естественото” изолиране на жените 
от политиката. 

Именно заради дълбоко вкоренената, извеждана от и поддър-
жана чрез религията представа за „естественото подчинено положе-
ние” на жената, раждането на конституционната държава не води ав-
томатично до преосмисляне на ролята на жената в обществения и 
политическия живот. Близо 70 години след Великата френска буржо-
азна революция, във времето, когато една след друга останалите ев-
ропейски държави приемат своите конституционни договори, въпро-
сът за участието на жените в политиката все още дори не се дебати-
ра. Никой не се изказва против избирателни права на жените. Но то-
ва не е и необходимо, тъй като никой не поставя подобен въпрос. Ка-
то правило нормативното отрицание е мълчаливо. Едва при рефор-
мата на избирателното право в Англия през 1832 г., насочена към 
разширяване на избирателния корпус, експлицитно се записва, че 
жените нямат право да гласуват.  

Изследователите търсят отговор на въпроса какво все пак оз-
начава либералното понятие за „човешко достойнство” и какво се 
разбира под „всички хора” в постулата, че те се раждат свободни и 
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равни. Заключението им е недвусмислено: имат се предвид само мъ-
жете, които са глава на домакинство или семейство. Това либерално 
разбиране изключва не само жените, но и немалка част от мъжкото 
население. При това най-често изключването не е изрично, а мълча-
ливо. Така в Американската декларация за независимостта от 1776 г. 
се провъзгласяват „неотчуждаемите права на всички хора”, но от 
възгледите на бащите на Американската конституция е ясно, че те 
имат предвид само белите мъже. По същия начин и във френската 
Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 г. няма изри-
чен текст, че правата са валидни само за мъжете. Още по-рано, през 
1824 г., Джеймс Мил пише в Енциклопедия Британика, че жените 
могат да бъдат изключени от политическите права „без неудобство”, 
„тъй като техните интереси са включени в тези на бащите или на 
съпрузите им”. 

В същото време и във Франция, и в Англия се появяват първи-
те изключения. Шепа жени получават политически права, но не като 
личности от женски пол, а като собственици на определено имуще-
ство; това са вдовиците на богати благородници. Може би неслучай-
но първите критични атаки срещу патриархалното общество не са в 
името на избирателни права, а след набираща скорост дискусия вър-
ху „женския въпрос” въобще. Става дума за формулираното искане 
жените да бъдат третирани като човешки същества, като индивиди. 

Осъзнаването на последиците от подчиненото положение на 
жената протича както по индивидуална линия, така и по линия на 
„колективното съзнание”. От друга страна, ускореното икономическо 
и обществено развитие, индустриализацията, урбанизацията и мо-
дернизацията формират обективните предпоставки за въвличане на 
жените в икономическия живот, в трудовия процес. Веднъж излезли 
от затворените стени на дома, жените и индивидуално, и в рамките 
на определени общности започват да поставят под съмнение и да се 
опитват да променят своето подчинено положение. Първите законо-
дателни актове, засягащи статуса на жените, уреждат правото на же-
ните на собственост, при това най-често само на омъжените жени. 
Политическото участие на жените е вторично. 

Женските социални движения тръгват от борбата за редица 
елементарни лични и социални права на жените. Тяхна първостепен-
на цел е да мотивират жените за съпротива, като им помогнат да 
осъзнаят своето подчинено положение. А социалните борби много 
бързо стигат до сферата на политиката, до критичното отношение 
към институциите, които вземат решенията, и от които са изключени 
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жените. Така социалните борби естествено прерастват в борби за по-
литически, и преди всичко за избирателни права. Най-ранното спо-
менаване на този въпрос в книга от 1792 г. е толкова плахо, че сами-
ят автор споделя своето очакване – искането за политическо пред-
ставителство на жените да бъде посрещнато със смях.  

Но към края на ХІХ век и женските организации стават масо-
ви, и въпросът за избирателните права на жените става част от днев-
ния ред на обществото. От друга страна, общественото развитие от 
онова време неизбежно внася съществени промени в живота и в по-
ложението на жените. Обществото се стратифицира. Жените все по-
масово навлизат в индустрията и в обслужващата сфера. Когато ид-
ват от работнически семейства, те са принудени да работят по фи-
нансови причини. Жените от средната класа имат други въжделения: 
те се стремят да пробият монополното положение на мъжете в обра-
зование и престижна заетост.  

Това е и времето на утвърждаване на партийните системи в 
конституционните държави, при което женският въпрос, макар и ла-
конично и предимно декларативно, се поставя преди всичко в прог-
рамите на левите партии, в неделима връзка с проблемите на класо-
вата борба и правата на работническата класа. За консервативните, 
християндемократическите и либералните партии и организации ис-
кането за политически права на жените все още изглежда твърде ра-
дикално и опасно. Но и тогава, когато женският въпрос недвусмис-
лено е поставен в платформите на политически партии и масови 
женски организации, исканията срещат ожесточената, безкомпро-
мисна съпротива на „истеблишмънта”, на парламентите и останалите 
решаващи институции, в които мъжете имат монополно положение. 
Дори когато въпросът за избирателните права на жените вече е стиг-
нал до парламента, десетилетия той се „погребва” в парламентарни 
комисии. Независимо от това натискът продължава да се засилва; то-
ва става, наред с другото, и чрез все по-масовото включване на же-
ните в синдикалните борби и чрез превръщането на женския въпрос 
в част от синдикалните платформи. 

Своего рода нов тласък на борбите за избирателни права на 
жените дава развитието от началото на ХХ век. Този въпрос вече е 
част от политическия дневен ред. В основата на това ново развитие е 
по-високата степен на организираност на жените, като следствие от 
тяхната масова трудова заетост. Освен участието в синдикатите, же-
ните навлизат и в политическите партии, в някои от които се самоор-
ганизират в самостоятелни секции. 
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Резултатите от всичко това не закъсняват. Веднъж допуснато-
то по законодателен път участие на жените в местни избори, а в ня-
кои европейски държави – най-рано в изборите за църковни настоя-
телства, то лавинообразно повишава политическата заинтересова-
ност от приобщаване на жените. Първоначалните очаквания са „да се 
оползотворят” гласовете на жените. Такова очакване може да се раз-
чете и в закона за избирателните права на българските жени от 1937–
1938 г., доколкото такива права се предоставят само на омъжените 
жени, на разведените и на вдовиците, т.е. на жените, които са преми-
нали през „политическата школа” на брака. 

3. Равноправието като радикален поврат и приземяване на 
идеала. Общи тенденции и особености на „двете вълни”.  
В края на този процес и най-вече на две вълни през ХХ век 

провъзгласеният тържествено на книга, яростно отхвърляният като 
опасен за политиката и постепенно избледняващ в сблъсъка с реал-
ностите идеал за равенството на всички хора получава нов шанс. 
Трансформацията на равенството в равенство пред закона, макар и 
отстъпление от революционната утопия на началото, има световно-
историческо значение. Записан в конституциите и провеждан стъпка 
по стъпка чрез законите и тяхното приложение в различните сфери 
на обществения живот, принципът за равенството в правата и пред 
закона означава преодоляване на пропастта между ценности и прак-
тика, скъсване с либералното разбиране за обществото като джунгла 
с неизбежна доминация на по-силния. 

По силата на много обективни и субективни фактори човеш-
ките права най-сетне престават да се третират като привилегии. Все-
общата декларация за правата на човека на ООН от 1948 г. не само 
отразява новите потребности и новото мислене от следвоенния етап, 
но се превръща и в силен тласък на модернизацията на конституци-
онната държава, на формулирането на комплекс от принципи, сред 
които изравняването на двата пола във всички права има първосте-
пенно значение. С изравняването се свързва и конституционната заб-
рана за всякакъв род дискриминация, в т.ч. и дискриминацията по 
пол. 

Ако се вземе като пример Европа, този процес на конституци-
онализация на женското равноправие има общи черти и едновремен-
но – редица особености в „двете вълни” на женска еманципация – в 
следвоенна Западна Европа и в социалистическа Източна Европа. 
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Общи, до голяма степен идентични, са конституционните решения. 
Общ е ангажиментът равноправието да бъде последователно прове-
дено чрез законите, които уреждат положението на жената в семей-
ството, в трудовия процес, в обществения живот, в системата на по-
литическата власт. Обща е липсата на достатъчно гаранции за прев-
ръщане на равноправието в истинска равнопоставеност. 

Различен е историческият и общият социално-икономически 
контекст, коренно се отличават природата и механизмите на полити-
ческата власт. В следвоенна Западна Европа протича процес на нес-
равнимо с миналото, обективно обусловено въвличане на жените в 
сферата на труда, кариерата, образованието. Този процес неизбежно 
води със себе си по-драматично или постепенно преодоляване на 
патриархалното мислене по отношение на жената. А финансовата 
самостоятелност и професионалната кариера, включването на жените 
в синдикални и в различен род леви политически или женски органи-
зации естествено поражда критично отношение към непълноценната 
политика в защита на конституционния принцип за равноправието. 
Оттук и естественият стремеж към разширяване на политическото 
участие и на политическото представителство на жените. 

Депутатки от левите партии в следвоенна Западна Германия 
разказват за „одисеята” на принципа за равноправието. Този принцип 
е включен като чл. 3 в Основния закон на Федералната република от 
1949 г. Нещо повече. В Конституцията се съдържа и чл. 117, в който 
е предвиден срок за привеждане на цялото законодателство в съот-
ветствие с конституционната разпоредба. Срокът не е спазен. Иска се 
неговото удължаване. А мъчително бавно внасяните от правител-
ството законопроекти в областта на семейното и на трудовото право 
за години „потъват” в парламентарните комисии. На този фон се 
припомня, че още при приемането на Основния закон е имало пред-
ложение в него да се впише принципът „За равен труд – равно зап-
лащане”. Но то е отхвърлено от мнозинството, заедно с предложени-
ето принципът за равноправието да се въведе незабавно, като се спре 
действието на всички законови текстове, които му противоречат. 

Не по-малко драматична е съдбата на принципа за равенството 
в правата на двата пола в САЩ. При приемане на първите конститу-
ции на американския континент, а десет години по-късно – при гла-
суване на Конституцията на САЩ през 1787 г., е възприет принци-
път, че „всички хора са свободни и равни по рождение”. Логично е 
при това равенството на половете по отношение на правата да се съ-
държа иманентно в този текст. Въпреки това, когато Конгресът на 
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Щатите, под влияние главно на европейските борби и постижения, 
гласува изрична поправка, т.е. събира парламентарно мнозинство от 
две трети за равноправието на жените, влизането в сила на поправка-
та чака 52 години необходимото одобрение от страна на законода-
телните събрания на минимум две трети от отделните щати. С оглед 
на това сигурно не е случайно, че в близо 225-годишната конститу-
ционна история на САЩ нито една жена не е стигнала до спечелване 
на президентската позиция, а в американския конгрес жените са мно-
го по-слабо представени, отколкото в европейските парламенти. 

Своеобразна – и като форма, и като време, е и борбата на аме-
риканските жени за равноправие. В сравнение с Европа тя е и закъс-
няла, и специфична. Нейното начало се свързва не толкова със соци-
алните борби, колкото с противопоставянето на някои от дискрими-
национните последици от развитието на капиталистическата пазарна 
система. Акциите по „изгаряне на сутиените” демонстрират негатив-
ното отношение на просветените американски жени срещу налагана-
та в общественото мнение „специфична сексуална роля” на жената в 
днешното американско общество.4 

По друг път протичат борбите на жените от Латинска Амери-
ка. Включили се активно в национално-освободителните движения 
на своите страни, те осъзнават по-пълноценно и измеренията, и жес-
токата цена на свободата. Закономерна е затова появата на силна 
„женска вълна” и в политиката, и в литературата. В най-ново време 
се говори за подчертан „женски профил” на лявата вълна в системата 
на властта в държавите от Латинска Америка.5 

Историята на постигнатото равноправие на жените (и като 
деклариран ангажимент, и в конституционен план, и като реалност) 
показва, че в основата на напредъка винаги стои борбата за специ-
фичната женска кауза, самоорганизирането на жените за защитата на 
тази кауза, намирането на съюзници в тяхната борба. И по естествен 
път, както и при битката за социално равенство, тази кауза се вписва 
най-напред и най-последователно в платформите на левите партии и 
движения. 

Организираното социалистическо женско движение вече стана 
на 100 години. То се датира от 17 август 1907 г., когато 58 делегатки, 
                                           
4 Вж.: Колинс, Г. Голямата промяна. Американската жена между 1960 г. и 
днес. С., 2009. 
5 Съвременната жена – роля и образи. Благоевград, 2010, с. 78.  
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преди всичко от европейски, но и от други страни, се срещат на Пър-
вата международна конференция на жените-социалистки в Щутгарт 
и решават да създадат Международен секретариат по проблемите на 
жените. Резолюцията за избирателни права на жените дава старт на 
последователната борба за политически права на гражданките най-
вече на Европейския континент, но и по редица други региони. Тази 
борба получава подкрепата на Социалистическия конгрес, т.е. тя се 
поддържа и от мъжете-социалисти. По същото време в отделни евро-
пейски страни (Финландия и Норвегия) жените постигат избирател-
ни права. Една от делегатките на учредителната конференция в Щут-
гарт е депутат във финландския парламент, нещо екзотично за онези 
времена. 

През 1910 г. в Копенхаген е проведена Втората конференция на 
жените-социалистки, която определя международен ден на жената и 
центрира дискусиите върху политическата еманципация на жените. 
Нещо повече. Приета е и резолюция за мира. Тази резолюция придо-
бива особен смисъл, ако припомним, че крахът на Втория Социалис-
тически интернационал е резултат от дадения от социалдемократите в 
различни европейски държави глас в подкрепа на военните бюджети. 

Между двете световни войни международното женско движе-
ние дискутира теми като „Жените и мобилизацията”, „Жените и фа-
шизмът”, „Икономическата криза” и др. Както се вижда, на между-
народно равнище организацията, която е предшественичка на създа-
дения през 1978 г. Женски Социалистически интернационал, вече 
излиза от „специфичната женска рамка”. Ясно се осъзнава обстоя-
телството, че жените трябва да имат свое виждане по цялостната, в 
т.ч. и международната политика, че дори най-специфичните „женски 
въпроси” трябва да се поставят в общ, в т.ч. и глобален контекст.  

Истинската, реална основа на женското равноправие са след-
военното възстановяване, индустриализацията и модернизацията. 
Историческият етап налага масово включване на жените в пазара на 
труда, където социално-икономическите права логично тласкат към 
образование и към политическо участие. 

Казано обобщено, въз основа на практиката от следвоенната 
модернизация и на „двете вълни” (преди края на Студената война), 
политическите права на жените, в т.ч. и избирателните права, се пос-
тигат като резултат от: 

– включване в икономическия живот и под натиска на тази 
тенденция – закономерна потребност и засилване на стремежа към 
по-високо образование и квалификация; 
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– новата степен на организираност на жените – синдикална, 
политическа, по линия на различни граждански организации; 

– международен натиск по линия на организираното женско 
движение; равноправието вече е включено в политическия дневен 
ред, а в най-развитите, преди всичко европейски социални държави, 
то е реално следствие от целенасочената социална политика и анти-
дискриминационното действие на демократичното управление; 

– вътрешната организираност и растящо самосъзнание на же-
ните, разширяващата се популярност на женската кауза, променящо-
то се отношение към нея от страна на националните елити и лидери, 
не само като следствие от по-високата информираност и просвете-
ност, но и като продукт на разбирането за ролята и значението на 
женските гласове в изборите; 

– ясно очертаната промяна в стереотипите за ролята на жените; 
– новите конституционни и законодателни решения по този 

въпрос, свързани с усъвършенстване действието на системата и ме-
ханизмите на демокрация, което налага във всички случаи и едно-
значно нормативно уреждане на равенството на двата пола. 

В този процес се включва и опитът на социалистическите 
страни. Проблемът за равноправието, който през дълъг исторически 
период (в България още със създаването на Българската социалде-
мократическа партия на Бузлуджа през 1891 г.) е програмен принцип 
за левите партии и движения, у нас се решава едва ли не автоматич-
но, с един революционен замах: чрез Наредбата-закон за изравняване 
на двата пола, приет и влязъл в сила още на 17 октомври 1944 г. Пот-
ребностите на индустриализацията, модернизацията, бурните темпо-
ве на урбанизация и икономически растеж въвличат жените масово в 
производствения процес и в администрацията, а скоро и в универси-
тетите, в публичните услуги, в науката. Това е период на ясно изра-
зен приоритет на равенството в социалното развитие и в управление-
то, на доминация на социалните над политическите права.  

Целият период на т.нар. държавен социализъм се отличава с 
ясно изразено противоречие между две на практика противоборст-
ващи тенденции. От една страна, интензивно се създават предпос-
тавките за истинско равноправие между двата пола – чрез всеобщ 
достъп до образование, чрез всеобща заетост, която въвежда жените 
във всички сфери и отрасли на икономическия и обществения живот, 
чрез постоянно усъвършенстващи се механизми за съчетаване на 
различните функции на жените, чрез системата от социални мрежи за 
децата и пр. По тази линия България се появява и на световната сце-
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на, най-вече по линия на активното си участие и аргументирано под-
насяне на постигнатото на въведените в края на 70-те години от ООН 
десетилетия на жените (Мексико, Копенхаген). Последната конфе-
ренция (в Пекин) и обявената на нея следваща декада вече е след 
края на Студената война (през 1995 г.). 

От друга страна, партията-държава предполага определени ог-
раничения пред възможността равноправието да се въплъти в истин-
ска равнопоставеност. В много отношения, особено в сферата на по-
литическото представителство, ясно се очертават не само патриар-
хални „рудименти”, но и явното политическо лицемерие, често 
придружавано от нескрита, плоска ирония. Предопределена и до го-
ляма степен дирижирана е ролята на единствената женска организа-
ция. Жените „се издигат” на определени позиции като функция на 
решенията на ръководните партийни органи. Те не участват – както и 
мъжете, разбира се, в истинско демократично политическо състеза-
ние. Ако участието в икономическия и социалния живот е жизнена 
потребност, политическите им позиции са по-скоро демонстративни, 
дозирани и изолирани. 

Във всички случаи, дори в съществено различаващи се поли-
тически системи, женският въпрос вече е неделима част от полити-
ческия дневен ред. Очертават се постижения и задръжки, нови въз-
можности и нови препятствия. Чрез декадите на ООН, съпроводени с 
изработването и отчитането на разгърнати платформи, се формират 
критерии, сравнителни анализи и оценки, развиват се диалог и сът-
рудничество на глобално равнище. Историческият напредък е без-
спорен. Но на различни земни паралели и меридиани се запазват зо-
ни на предисторията в положението на жената. 

Обзорът на пробивите в мисленето за „естественото положе-
ние” на жените, на зараждането и развитието на борбите за равно-
правие, на въвеждането на принципа за равенството на двата пола в 
политическия дневен ред и пр. свидетелстват, наред с другото, и за 
нашето, българско закъснение по този въпрос. Жените вземат свое 
участие в национално-освободителното движение, но нито постигна-
тото Освобождение, нито първата – Търновската, конституция са в 
състояние да направят „скок” през бариерата на това закъснение. Ек-
зотичен, но показателен е отразеният в хрониките и литературата 
факт, че в първите театрални постановки всички женски роли се иг-
раят от мъже. 

И въпреки това, чрез първите женски училища и навлизането 
на жени в университетите, чрез организирането на жените в рамките 
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най-вече на социалистическото движение, чрез законодателното ре-
шение от 1937–1938 г. за ограничено активно избирателно право, а 
чрез Наредбата-закон от октомври 1944 г. и за безусловно равенство 
на двата пола, в България „женският въпрос” влиза в своята пълнота 
в политическия дневен ред. Страната ни се включва на престижно 
място в класациите на ООН. Тя наваксва голяма част от историчес-
кото закъснение най-вече чрез създадените по времето на държавния 
социализъм предпоставки за равни шансове в сферата на образова-
нието, трудовата заетост, професионалната реализация, защитата на 
специфичните права, усвояването на част от политическите права. 

Но ограниченията, произтичащи от наследени стереотипи и с 
пределите на демократично участие, свързани с природата на поли-
тическия режим, предстои да се преодоляват. Това необходимо прео-
доляване мотивира и началните ентусиазирани очаквания от ради-
калната промяна в края на 80-те години на миналия век. 

II. Радикалната промяна в България (1989–1990 г.) – от 
тоталното отрицание и илюзиите до съзряването за борба в 
новите условия 

1. Кръглата маса и Великото Народно събрание – 
постигнатото съгласие и непълноценните гаранции 
В процеса на постигане на съгласие за учредяване на Кръгла 

маса в началото на 1990 г. един от остро дискутираните, разделящи 
участниците, въпроси беше този за участието на наследените от пре-
дишната система обществени организации. В крайна сметка, с изк-
лючение на профсъюзите, които много бързо бяха провъзгласили 
своята независима позиция, останалите структури бяха привлечени в 
друг род паралелен форум, но под егидата на управляващата все още 
комунистическа партия, като нейни „трансмисии”, каквато беше от-
редената им в теорията и политическата практика роля. 

На този фон, малко странно, беше допусната, макар и в „кво-
тата” на БКП, „женска делегация” със свои претенции и виждания. В 
някои отношения чрез нея се „оцвети” и допълни съставът на почти 
тотално доминирания от мъже национален форум. Показателно е, че 
в делегацията на управляващата все още комунистическа партия ня-
маше нито една жена. От страната на управляващите жена присъст-
ваше само от името на БЗНС (Светла Даскалова – народен предста-
вител и министър на правосъдието). 
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Появата и допускането на „женската делегация” на Кръглата 
маса имаше своята кратка предистория. Още през декември 1989 г. 
група жени и от Движението на българските жени, и от профсъюзи-
те, но и от различни интелектуални среди с лява ориентация форми-
раха Инициативен комитет за създаване на нова женска организация. 
Чрез писмо и до двете страни на Кръглата маса беше поискано съг-
ласие за участие в нейната работа. Допусната до „квотата” на все 
още управляващата комунистическа партия, женската делегация из-
ложи своята платформа и по проблемите на съвременната българска 
жена, и по проблемите на демократичната организация на полити-
ческата власт.6  

В този смисъл жените, амбицирани да създадат нов, Демокра-
тичен съюз на жените, взеха участие още в процеса на постигане на 
съгласие върху принципите на новата политическа система и върху 
основните положения за една нова българска Конституция. И когато 
на 3 март 1990 г. с участието на близо 1000 жени беше учреден нови-
ят женски съюз, той вече беше легитимен и пълноправен участник в 
политическия процес. Неслучайно част от неговите ръководни фигу-
ри бяха включени в листите за Велико Народно събрание, избрани 
бяха за депутати, а някои и за министри в двете социалистически 
правителства през 1990 г. 

Прочетена с „днешни очи”, поднесената на Кръглата маса по-
зиция на новоучредения Демократичен съюз на жените, носи духа на 
тогавашното тотално отрицание на миналото. Оценката за положе-
нието на българската жена през 45-те години на държавен социали-
зъм включваше понятието „лицемерие”, атакуваше крайната непос-
ледователност на управляващите, които не пестяха възторжените 
думи за приноса на жените в социалистическото изграждане, особено 
по повод на 8-ми март, но не бяха в състояние да излъчат повече от 
„едно цвете” за състава на Политбюро – фактически най-влиятелния 
орган в тогавашната система за упражняване на политическата власт.  

Горчиви, но до голяма степен верни, бяха изводите за фрапан-
тното несъответствие на реалната роля на българската жена във 
всички сфери на икономическия, стопанския, обществения и култур-
ния живот с нейното фактическо представителство и участие във 
висшата политика. Нещо повече. Това представителство беше повече 
от скромно и на равнище на местното самоуправление, един въпрос, 
                                           
6 Вж.: Кръглата маса. Стенографски протоколи. С., 2010. 



НОРА АНАНИЕВА 25 

 

поставен между другото на национално съвещание на изпълкомите 
още през далечната 1968 г. във Варна и станал повод по-скоро за из-
пробване на остроумие и покана за откриване на танците, отколкото 
за иницииране на реални действия в тази посока. 

Трябваше да минат едно, а дори и две десетилетия след нача-
лото на прехода, за да се сложи началото на по-цялостна и баланси-
рана, основана на реалностите оценка за периода на държавния соци-
ализъм, за да се потърсят в нея не само негативите, но и признатите и 
на международната арена постижения по решаване на „женския въп-
рос”. Трябваше да се излезе от патетиката на тоталното отрицание на 
миналото, да се усвои привилегията на глобалния сравнителен под-
ход, за да се постави началото на едно сериозно проникване в мно-
жеството фактори – и глобални, и регионални, и национални, пре-
допределили и постигнатото, и неговите политически предели. 

Привързаността на левите партии и платформи към равенство-
то в неговите по-широки, социални измерения, недвусмисленото 
приемане на еманципацията на жените и на принципа за равноправи-
ето от основния теоретичен източник – марксизма – обуславяше и 
конституционните решения, и законодателството по този въпрос в 
социалистическите държави. Бурното социално-икономическо разви-
тие имаше нужда от женския потенциал. Затова в бившите социалис-
тически страни сравнително по-бързо протича процесът на съобразя-
ване на законодателството с конституционния принцип за равенство-
то, разбирано и като равноправие, и като социални шансове, но не и 
като равностойно представителство в държавното и политическото 
управление. 

Любопитно е, че при всички съществени различия в природата 
на властта, в принципите на икономическата и политическата систе-
ма, в посоката на модернизация и пр., и в двете системи се очерта 
обща тенденция към силно ограничаване на политическото предста-
вителство на жените. За Западна Европа тази тенденция може да бъ-
де обяснена чрез консервативното, задържащо влияние на християн-
демократическите партии и чрез ролята на конкурентната борба при 
политическата класа от всички разцветки.  

Но при недвусмислената идеологическа позиция, при ясно зая-
вената привързаност към женската еманципация „на другия ден” 
след социалистическите революции, при масовата активна роля на 
жените в социално-икономическото развитие, при изравненото рав-
нище на образование и пр. трудно може да се обясни подобното на 
това в западните страни недопускане, изолиране на жените от висша-
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та политика. И в Западна, и в Източна Европа през първите следво-
енни десетилетия жените са мизерно представени в сферата на вис-
шето, а и на местното управление. Без да е цинично произнесена, в 
някакъв вариант и в двете системи във въздуха витае представата на 
един германски политик от средата на миналия век, че „като отделен 
представител жената в парламента се възприема като цвете, но като 
масово представителство – като плевели”. 

Вярно е, че от гледна точка на парламентарното представител-
ство Централна и Източна Европа много по-рано увеличават процен-
тния дял на жените. Но това става дирижирано, по силата на едно-
партийната система, при което управляващата комунистическа пар-
тия подбира „свои” представители от различни социални слоеве. То-
ва се отнася за целия състав на изборните институции, които по си-
лата на „единството на властта” и на ръководната роля на комунис-
тическата партия нямат изконната си роля на демократично предста-
вителство. И доколкото има женско представителство, то идва най-
вече от сферата на труда и на казионните обществени организации, а 
не от сферата на висшата политика и администрация. 

Именно на този фон трябва да се разглеждат пробивите на 
ООН чрез обявяваните от 70-те години насам десетилетия на ООН за 
жените, приеманите разгърнати платформи за преодоляване на вся-
какъв род дискриминация, за ангажиране на държавите-членки на 
ООН с политики по всички сфери и направления, без при това да се 
прави разлика между Изтока и Запада. Глобалният критичен анализ 
мотивира и общото заключение, че по всички паралели и меридиани 
равноправието на двата пола не е съпроводено с реални гаранции и 
последователна политика на равнопоставеност на половете. 

Във връзка с това остава едва ли не необяснимо и неоправдано 
не толкова „справедливото негодувание” от непостигнатото при пре-
дишната система, прозвучало достатъчно красноречиво още на Кръг-
лата маса, но по-скоро „великата илюзия”, че демократичната смяна 
на властта сама по себе си и едва ли не автоматично ще ни изкачи на 
„върховете на Килиманджаро”, ако е разрешена перефраза на класи-
ката. На 24-та година от началото на прехода илюзията е тотално 
разбита. В много отношения ние вече сме стъпили върху реалната 
почва, която ни дава възможност да се огледаме, да се сравним, да си 
извлечем поуките, да оценим спецификата, но и трайно действащите 
фактори, които ни включват в контекста на европейските програми и 
критерии. 

До голяма степен илюзорна се оказа и представата, че е въз-
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можно да се създаде лявоориентирана, но независима от водещата 
лява партия женска организация, която да консолидира по-широки 
женски слоеве, да работи активно за създаването и реализацията на 
национална платформа по цялата женска проблематика. Подобна 
оценка не омаловажава нито значимостта на началния ентусиазъм и 
просветена ориентация към бъдещето, нито постигнатото на нацио-
нално и на международно равнище. Тя не съдържа и пренебрежение 
към доказания факт, че Демократичният съюз на жените се превърна 
в най-влиятелната и най-компетентна организация на българските 
жени, които изповядваха леви ценности. Още повече, че на онзи на-
чален етап десните партии не бяха стигнали въобще до разбиране за 
стратегическото, принципно значение на женския въпрос. Съвсем не 
беше случайно, че посочената от правителството на СДС (през 1997 
г.) за координатор от българска страна по проекта на Пакта за ста-
билност в Югоизточна Европа „Жените могат!” още на първата офи-
циална среща чистосърдечно заяви, че никога не е знаела за съще-
ствуването на женски въпрос. 

Времето на промяната предопредели и конституционните ре-
шения. Великото Народно събрание при изпълнение на своята мисия 
стъпи върху 18 български конституционни проекта и върху масивен 
сборник с преведени конституции на развити демократични държави 
от целия свят. В нито един от текстовете нямаше специфични разра-
ботки по проблемите на равнопоставеността на жените. В тази ситу-
ация трудно можеше да се очаква да направим световен пробив в 
конституционната материя. Не само тогава, но дори и днес приори-
тетите са други. 

Въпреки всичко, ако се вникне сериозно в текстовете на дей-
стващата Конституция от 1991 г., ще се откроят и преките, и косвените 
гаранции за движение в посока към равните възможности на жените. 
Преки гаранции са двата конституционни принципа: за равенството 
между двата пола и за недопускането на дискриминация по пол. При 
прякото действие на Конституцията тези гаранции могат да се изпол-
зват непосредствено за защита пред съда. В същата посока е компе-
тентността и на Комисията за борба срещу дискриминацията, в която 
защитата срещу нарушени права на жените заради техния пол е едно 
от водещите направления. Своего рода пряка защита на възможнос-
тите на жените са конституционните ангажименти на държавата по 
отношение на децата, на жените-майки и пр. 

В по-широк план конституционната повеля за създаването в 
България на демократична, правова и социална държава, провъзгла-
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сена още в преамбюла на Конституцията, има непосредствено отно-
шение към решаване на проблемите на жените. Демократичната 
държава е немислима без равностойното участие на половината от 
населението на страната в държавното управление на всички равни-
ща. Правовата държава би следвало да осигурява независимо и спра-
ведливо решение на всеки спорен казус, при който се отстояват на-
рушени права и се търси отстраняване на дискриминация. Социална-
та държава, както показва практиката на редица северноевропейски и 
редица други развити страни, върви ръка за ръка с равните възмож-
ности на жените. 

Но непълнокръвната демократична, незрялата правова и не-
състоялата се социална държава в България като равносметка за от-
миналия вече четвърт век на модерно конституционно развитие, пре-
доставя и определена призма за оценка на състоянието на „женския 
въпрос”. Повече от очевидно е, че всички аспекти на провала на пре-
хода имат и своето „женско лице”. Въпреки сравнително добрите из-
ходни предпоставки, въпреки ранното поставяне на въпроса и него-
вото включване в политическия дневен ред, най-вече под натиска на 
европейските критерии и стандарти, България остава в дъното на 
класациите и в тази сфера. Изследване на Евростат от 2012 г. сочи 
България като страната с най-висок относителен дял на жените в 
риск от бедност или социално изключване (43,3% от всички жени) от 
данните за всички държави-членки на Европейския съюз.7  

Близо 20 години след последната, проведена през 1995 г. в Пе-
кин, конференция на ООН за жените, чрез която на практика светът 
призна, че равенството по пол има критично отношение за развитие-
то и на глобално, и на национално равнище, не може да ни утешава 
общата оценка на Социалистическия интернационал, че „има извес-
тен напредък, но темпото е много бавно”. Можем и трябва да се при-
съединим към предложението за нова, пета световна конференция на 
ООН за жените. Но това предполага преди това да си направим без-
пощадна самооценка и да намерим решения на новите предизвика-
телства на един етап, на който Европейският съюз ориентира движе-
нието по спиралата към ново равнище – на паритета, на всеобхватна-
та равнопоставеност на двата пола. 

Нещо повече. В изданието на Съвета на Европа, посветено на 
утвърждаването на равенството между половете в основния поток на 
                                           
7 Вж.: За паритет и солидарност, 2012, № 1, с. 34. 
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обществения живот, е направено обобщеното заключение, че „най-
съществената промяна, извършена в държавите-членки на Съвета на 
Европа през последните петдесет години, се отнася до положението 
на жените”. Едновременно се констатира, че „напредъкът е неравно-
мерен и отделните области не са еднакво гъвкави в приспособяване-
то си към новите схеми на равенство между половете”.8  

2. Принципът за паритета като мост между 
провъзгласените равни права и реалностите на 
непреодоляна дискриминация 
Днес е трудно да се каже кога и къде за пръв път се появява 

понятието „паритет”. Но то се превежда като политика на създаване 
на равни възможности и на постигане на равнопоставеност на жените 
във всички сфери и на всички равнища на обществения и политичес-
кия живот. В цитираното по-горе издание на Съвета на Европа из-
рично се подчертава, че „еманципацията” не е синоним на „равните 
възможности”.9 Сигурно появата на това понятие има различна почва 
и контекст във всяка страна, в която то се свързва с реалното, а не 
само с провъзгласеното равенство на жените. Във Франция, напри-
мер, като начало се отбелязва книгата на популярна авторка, озагла-
вена „Свобода, равенство, паритет”, в която понятието за паритета 
открито се изравнява с ценностите на Френската революция. Оттук 
тръгват френските жени, и най-напред френските социалистки, за да 
представят на обществото своята радикална платформа за равнопос-
тавеност.  

В началото на комуникационната стратегия е лансирането на 
самото понятие „паритет” в обществото. Следваща стъпка е публи-
куването на Манифест за паритета, подписан от изтъкнати френски 
интелектуалци – равен брой мъже и жени. Усилията за налагане на 
тезата не са прекъснати и до днес, макар че вече се е стигнало до 
приемането на съответни промени в избирателния закон. Според тези 
промени не се допуска регистрирането на партийни листи от Нацио-
налната избирателна комисия за предстоящи избори, ако листите не 
са по модела „Шаба – да” (по припева на популярната песен от зна-
                                           
8 Към равнопоставеност на половете. Утвърждаване на равенството между 
половете в основния поток на обществения живот. Информационен център 
на Съвета на Европа. С., 2001, с. 11. 
9 Пак там, с. 27. 
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менития, познат и у нас, френски филм „Един мъж и една жена”). За-
сега е намерено решение за изборите, които се провеждат по пропор-
ционална избирателна система. Но за парламентарните избори, които 
са мажоритарни, още се търси ефикасно решение. Именно при тях, 
когато няма стриктни нормативни изисквания, надделява традицион-
ното „мъжко начало”. А това означава, че не е останал в миналото 
възгледът за политиката като запазена зона за мъжете.  

Равенството между половете не може да се сведе и до равно-
правието. То означава и равни възможности, и равно фактическо учас-
тие на двата пола във всички сфери на обществения, политическия и 
частния живот. Разбиран по този начин, паритетът налага постоянно 
наблюдаване и оценка на ситуацията, непрекъснато усъвършенстване 
на мерките, безкомпромисна борба за преодоляване на наследените и 
нововъзникващите препятствия. 

В България все още понятието „паритет” е чуждо не само на 
лексиката ни, но и на политическия език. Трудно се възприема и пре-
вежда чуждицата. По-понятно, макар и все още непопулярно, е иска-
нето за равни възможности, за равнопоставеност. При това съпроти-
вата е двустранна: мъжете пазят територия, жени на определени по-
зиции се ласкаят от собствените си възможности за преборване. И в 
двата случая става дума за неразбиране, за споделяне на една и съща 
теза: „Имате права, борете се! Ако не сте се преборили, значи сте 
неспособни. Отговорността и вината са ваши.”  

Но когато се тръгва със стратегия за равнопоставеност, въпро-
сът не е личен, не е просто национален, не е и само европейски. Той 
е глобален. Става дума за преодоляване на световноисторическо 
изоставане с многостранни последици. Затова нашето включване в 
столетните борби за действително изравняване на възможностите на 
двата пола за реализация в труда, в обществото и в политиката не е 
продиктувано единствено от мотиви за лична реализация. То става 
под натиска на собственото ни узряване за тази глобална кауза, която 
вече е част от европейските критерии за политическа цивилизова-
ност. 

Една от актуалните стратегии на Европейския съюз е тази за 
равните възможности. Тя ангажира всички държави-членки с разра-
ботването на политика на равните възможности, при което се имат 
предвид равните възможности и на рисковите социални групи, и на 
малцинствените етноси, и на лицата с увреждания. Тази европейска 
политика естествено включва и равните възможности за жените, 
колкото и нелогично да е въпросът за равнопоставеността на мно-
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зинството от населението (жените) да се поставя в контекста на не-
равностойното положение на „рисковите социални групи”, с което се 
имат предвид различен род малцинствени общности.   

От бегло очертаната 200-годишна история на Европа след 
буржоазните революции става ясно, че именно на Европейския кон-
тинент протича най-отчетливо осъзнаването на проблема. Тук са и 
най-организираните борби за постигане на равноправието. В евро-
пейските държави сравнително най-рано се отвоюват политически 
права за жените. Затова и лансирането на искането за равнопоставе-
ност и практическата политика по неговото осъществяване могат да 
се разглеждат като неделима част от възможностите и амбициите на 
Обединена Европа да създаде и предложи на света привлекателен 
политически модел, в който за пръв път в човешката история обще-
ствената и политическата реалност няма да са разделени с „китайска 
стена” от ценностите и идеалите. Не е случайно, че именно в Европа 
и преди всичко в рамките на политиките на Европейския съюз посто-
янно се множат програмите, идеите, инициативите в посока към рав-
нопоставеността на жените. Именно на нашия континент се появиха 
понятия като „паритетна демокрация”, „паритетен парламент”, 
„gender mainstreaming” и др. 

Какви са благоприятните предпоставки за лансиране, отстоя-
ване и успех в каузата за паритета? 

Първо. На глобално равнище, най-вече чрез документите на 
специализираните конференции на ООН, ние разполагаме с цялос-
тен, многостранен анализ и критични заключения върху неравнопос-
тавеността на жените във всички сфери на обществения и полити-
ческия живот. Нееднакво заплащане за равен труд, нееднакъв достъп 
до кариера в различните области на труда, неравнопоставеност в се-
мейните отношения, предразсъдъци в достъпа до образование и соб-
ственост, запазени зони срещу участие на жените, най-вече във вис-
шата администрация, на високите етажи на управление на бизнеса, в 
представителните държавни органи и пр. – макар и в различна степен 
за отделните държави, тези заключения още през 70-те години на 
миналия век мотивираха понятието „стъклен таван”. Чрез тях се 
очерта трудният, на места едва ли не невъзможен, преход от равноп-
равие към равнопоставеност. Чрез документите на ООН ударението 
категорично се премести от провъзгласените равни права към равно-
поставеността. 

Второ. Процесите на глобализация изострят световното съ-
ревнование, обуславят потребността от модернизация на човешките 
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общества. От друга страна, глобалните комуникации умножават в 
небивала степен възможността да се представят на света както беди-
те и катастрофите, така и позитивните примери в развитието на ико-
номика, обществени отношения, социална държавност, политика. Но 
модернизацията предполага развитие и максимално разгръщане на 
човешкия потенциал. Европейският съюз неслучайно изгради своята 
Лисабонска стратегия върху възможностите и перспективите на чо-
вешкия фактор. Именно с него се свързват и очакванията Европа да 
поднесе на света привлекателен обществен и политически модел. А 
възможна ли е тази перспектива, осъществима ли е тази благородна 
амбиция, ако се зачерква или подценява потенциалът на половината 
от човешкия род – жените? 

Трето. В ситуацията на следвоенна Европа, която се отличава 
с бурно социално-икономическо развитие, с всеобхватно възстановя-
ване и модернизация, жените масово навлязоха в трудовия процес. 
Това от своя страна обуслови стремежа към образование. Статисти-
ческите данни показват, че на нашия континент жените са вече близо 
половината от работната сила, а още през 80-те години те са се из-
равнили и на места изпреварили мъжете по равнище на образование. 
При тази реалност т.нар. „стъклен таван” вече не може да се обясня-
ва с прекалената двойна и тройна натовареност на жените (с грижи за 
семейството и за децата), с едва ли не доброволното „отстъпване” и 
примирение пред възможността да се преодолеят бариерите за по-
нататъшно развитие. Подобна теза може да бъде опровергана дори 
само чрез обстоятелството, че по-високото заплащане на висшите 
етажи на администрацията и политиката създава по-добри възмож-
ности за жената да се ползва от платена помощ и за поддържане на 
дома, и за отглеждане на децата. 

Трудовата активност, равнището на образованост и полити-
ческата активност на жените чрез партиите и чрез многообразните 
структури на гражданското общество формират достатъчно силен 
потенциал за пробив на „стъкления таван” в интерес на равнопоста-
веността. От такъв пробив е заинтересовано цялото общество. С та-
къв „таван” по никакъв начин няма да се примири младото поколе-
ние, което в ерата на глобалните комуникации има неограничен дос-
тъп до образци на протест и съпротива, до политически модели и ар-
гументи, които отдавна са скъсали с патриархалните представи. В 
крайна сметка, по силата на каква логика и на каква потребност едно 
общество, което се кълне в демокрацията, може да лиши работещия 
и образован човек от правото да участва в изработването на полити-
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ката, която предопределя и труда му, и образованието, и обучението, 
и бъдещето на децата му? 

Четвърто. Вече повече от десетилетие в развитите страни на 
Западна Европа се анализира кризата на социалната държава. Търсят 
се нови понятия, нови ориентации, нови подходи, чрез които да се 
преодолее смятаното до вчера за вечно противоречие между иконо-
мическа ефективност и социална справедливост. Привлекателността 
на европейския опит е свързана преди всичко с реализацията на Ев-
ропейския социален модел и неслучайно във всички договори на Ев-
ропейския съюз, в т.ч. и в договора за Конституция на Европа, соци-
алният ангажимент заема първостепенно място, а ценности като ра-
венството, справедливостта и солидарността са преведени на езика 
на комплекс от човешки права. 

Но преодоляването на кризата на социалната държава и изгле-
дите за успех на Европейския социален модел предполагат във всич-
ки случаи по-голямо „очовечаване” на политиката, по-голяма соци-
ална чувствителност за интересите, бедите и несгодите на обикнове-
ните хора. Трудно е да се отрече, че жените могат да внесат в поли-
тиката повече познание за реалностите, повече загриженост за соци-
алните несгоди, повече настойчивост за преодоляването им. Сигурно 
не е случайно, че навлизането на жени във висшата политика става 
най-рано в социалните сфери, макар че в някои отношения това се 
използва отново за създаване на ограничителни стереотипи. 

А може ли да се разглежда като случайно „скандинавското 
съвпадение”, при което най-развитите, образцови социални държави 
се отличават и с най-висок процент, на практика – с постигнат пари-
тет на жените и мъжете във висшата администрация и в политиката? 

Пето. От времето на Жан-Жак Русо осъществяването на на-
родния суверенитет се търси чрез съчетаване на двете форми на де-
мокрация – пряката и представителната. След постигнатата всеобщ-
ност на политическите права в течение на двете постреволюционни 
столетия днес е ясно, че това не води автоматично до съвършенство 
на демокрацията, до истинско народовластие. Пряката демокрация, 
колкото и важна и нужна да е, не може да замести и измести пред-
ставителната. Но в наши дни критичните анализи неизбежно водят 
до заключението за дълбока криза на представителната демокрация, 
до криза на представителството и ефективната защита на цялото 
многообразие от обществени интереси. 

Мнозина, в т.ч. и у нас, търсят „изход” от тази криза в банали-
зираната фраза на Чърчил, че демокрацията не е съвършена, но не е 
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измислено нищо по-добро. Това е формула на примирението и на 
растящото отчуждение. По тази линия е невъзможно да се преодолее 
опасното отдалечаване на хората от политиката, което граничи с 
враждебност и в крайна сметка – с нежеланието да се използват тол-
кова трудно извоюваните политически права. 

Анализът върху причините и измеренията на кризата на пред-
ставителството неизбежно стига и до непълноценното участие на 
жените в изработването на политиката, до тяхното ограничено „до-
пускане” до висшата политика. Не кризисно, а катастрофално е със-
тоянието на „представителната система”, когато в нея и като съдър-
жание, и като относителна тежест на представителството няма адек-
ватно участие на жените, т.е. на повече от половината от правоспо-
собното население. Не за дребни дефекти, а за „сърдечен порок” на 
представителната демокрация трябва да се говори, когато в началото 
на ХХІ век на територията на Обединена Европа някой (открито или 
мълчаливо) се ръководи от претенцията да изразява по-пълноценно 
интересите и въжделенията на половината от работната сила и на 
преобладаващата част от висшистите в редица европейски страни, в 
т.ч. и в България. Подобна претенция странно напомня смятаните за 
останали в миналото аргументи в полза на привилегирован достъп до 
висшата политика. 

3. За необходимостта от ново осъзнаване на проблема и на 
бариерите като стратегия за излизане на цивилизования 
път на паритета 
Без съмнение в периода преди „голямата промяна” бяха създа-

дени част от основните предпоставки не само за равноправието, но и 
за реалните равни възможности на жените в България. Чрез радикал-
ния политически поврат от началото на 90-те години паднаха и поли-
тическите бариери, а в процеса на евроинтеграция се създадоха и ус-
ловия за постоянно съизмерване с най-напредналите в това отноше-
ние страни, за съобразяване с общи стандарти и изисквания. 

Ако се проследи дори само активността по линия на ПЕС, 
трябва да припомним ясните и точни предложения и инициативи от 
Манифеста на ПЕС (Да се превърне равенството на половете в реал-
ност за всички!), идеята за приемане на Европейска харта за правата 
на жените, системните инициативи за борба срещу домашното наси-
лие, трафика на жени, сексуалната експлоатация, за правата на жени-
те от етническите малцинства и пр. Постоянно е наблюдението за 
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равноправното участие на жените в икономическия, социалния и по-
литическия живот. Безкомпромисно е заключението, че „жените и 
мъжете не са еднакво представени в процеса на вземане на решения”, 
че „стъкленият таван” продължава да пречи на жените да стигнат до 
по-високи позиции, в т.ч. и в Европа”.10  

Тези изисквания бяха формулирани още на началната фаза на 
членството на България в Европейския съюз и след водоразделната 
2007 г. би следвало за близо 7 години да сме се придвижили поне 
малко напред по тази линия. Още повече когато този европейски на-
тиск не идва на „гола поляна”, а стъпва върху вече създадени пред-
поставки.  

Някои от предпоставките като: еманципирано мислене, стре-
меж към по-висока образованост и реализация чрез професията, ви-
сока степен на обществена и политическа активност и организира-
ност, растяща нетърпимост към проявите на дискриминация по пол и 
др. очертават необратимост на процеса. В съвременна България, при 
цялата жилавост на патриархалната традиция и на някои религиозно 
мотивирани представи за положението на жената, само като изклю-
чение от правилото могат да се чуят гласове на жени (а и на мъже), 
които да оспорват равенството на жените в правата и в житейските 
им шансове. Българската жена има ясна представа за своята роля и 
достойнство, като правило е заредена с енергия и воля да ги отстоява 
във всички обстоятелства. 

Но като че ли трябва да спрем дотук с позитивните заключе-
ния. Стартовите условия са добри: и времето е благоприятно, и пред-
варителната подготовка е на равнище, и публиката в своята маса е 
готова да помага, не само чрез овации, и Европа ясно формулира 
проблемите. Ако трябва да продължим със спортните сравнения оба-
че, става дума за дълго бягане с препятствия11, дори за безкрайно бя-
гане, при което препятствията са не само познати, но и непознати, не 
само предварително поставени, но и нововъзникващи.  

Затова, когато заключаваме, че в България са назрели обектив-
ните условия за революционен пробив на „стъкления таван”, трябва 
да си даваме ясна сметка и за съпътстващите последици от наложе-
                                           
10 Вж.: Обзор върху равенството на половете (Материал на ПЕС). – За пари-
тет и солидарност, 2009, № 1, 36-37. 
11 Вж.: Ananieva, N. The Long Hurdlrace. – In: Women in Science. New York, 
1991. 
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ния на икономическото развитие неолиберален модел на необуздан, 
див капитализъм, и отраженията на нашия мъчителен, до голяма сте-
пен провален преход върху положението и възможностите на бъл-
гарската жена. Задължително е при това да се очертаят главните фак-
тори, които оказват влияние върху това положение. 

Първо. Макар и записана още в преамбюла на Конституцията 
и разработена чрез комплекс от социални права, перспективата за 
превръщане на България в социална държава като че ли се отдалеча-
ва, въпреки отчаяните усилия на левите и лявоцентристки правител-
ства да ни върнат на верния път. Небивалата социална диференциа-
ция, масовото мизерно съществуване на преобладаваща част от бъл-
гарските семейства, негарантираните всеобщо образование и достъп-
на здравна помощ, небалансираното развитие на различните терито-
рии на страната, разрушаването на някога добре изградената система 
от детски заведения и пр. – всичко това доказва драматичния провал 
на българския преход именно в тази сфера.  

Не е нужно особено въображение, за да се преценят отражени-
ята на тези явления върху битието на жените. Има достатъчно масо-
ви социални слоеве и региони на страната, в които грижата за хляба 
на децата и на семействата изчерпва ежедневието на жената. На този 
фон сигурно звучи непонятно и дори цинично да се говори за някак-
ви абстракции като равноправие, равнопоставеност, паритет. Да бъ-
дат облечени, нахранени и изпратени на училище децата (и момчета-
та, и момичетата) – това може да се разглежда и като висше пости-
жение на борбата за „паритет”, разбирана не само като борба за оце-
ляване, но и като създаване на равни стартови възможности за децата 
и от двата пола. В този смисъл държавата, която има конституцион-
ното задължение да се развива като социална, би следвало да осъзнае 
мащабите на проблема и да провежда последователна политика сре-
щу всяка проява на изключване на проблемите на равнопоставеност-
та от дневния ред на огромни женски маси в България.  

От друг порядък е драмата на образованите млади жени, които 
могат и да познават целите и съдържанието на женските битки, но 
срещат непреодолими трудности при съчетаване на реализацията в 
професията с грижата за децата и семейството. Можем да се отнася-
ме иронично-саркастично към някогашните държавни програми за 
подпомагане на жените при съчетаване на разнообразните им отго-
ворности. Но не можем да си затваряме очите пред жестокостта на 
днешния избор пред образованите млади жени: семейство и деца или 
професионална кариера. И съвсем не е тайна непреодолимостта на 
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бариерата „омъжена с деца” при търсенето и намирането на подхо-
дяща работа. Да не говорим за проблемите на самотните майки, на 
жените с малки деца и на жените в предпенсионна възраст. 

Ако в периода на социалистическото строителство един от 
мощните фактори и за еманципация, и за равноправие, и за активно 
включване на жените в социално-икономическото развитие беше по-
литиката на модернизация, днес би следвало да е политиката на до-
гонване на средното европейско жизнено равнище. Това във всички 
случаи предполага мощно включване на образования женски потен-
циал. Изследователите на този процес12 отбелязват както позитивите, 
така и негативните му страни. От една страна, по относителен дял на 
заетост на жените България почти се приближава до поставената от 
Европейския съюз цел (близо до 60%). От друга страна, ясно се очер-
тава „джендър сегрегация”, трудова заетост на жените в определени 
сектори и на определени нива на дейност, което само по себе си вече 
е предпоставка за по-ниско заплащане, за неравнопоставеност на по-
високите равнища и в крайна сметка – за неоползотворяване на инте-
лектуалния потенциал на жените.  

На практика това означава, че всяка политика, насочена към 
национална мобилизация за преодоляване на изоставането в развити-
ето в сравнение с европейските показатели и стандарти, задължител-
но трябва да включва специализиран пакет от мерки по проблемите 
на женската заетост и кариерно развитие. Ако се върнем към форму-
лата на Маркс, и на този етап, може би повече от всякога, има нужда 
от „женския фермент”. 

Второ. Демократичната държава предполага свободни избори 
и масово политическо участие, в т.ч. и на жените. Би следвало да сме 
преодолели отдавна наивната представа, че продължителната и 
ожесточена битка за женското равноправие е завършила с извоюва-
нето на съответните конституционни и законодателни решения. На 
фона на мотивираната от различни фактори политическа пасивност, 
в контекста на кризата на представителството, при отчитане на исто-
рическия, но и съвременен опит за „оползотворяване” на женските 
гласове и пр. битката за равноправно политическо участие по-скоро 
предстои.  
                                           
12 Вж.: Владимирова, К. Кризата и предизвикателствата пред равнопоставе-
ността на жените и мъжете на пазара на труда и в заетостта. България и ЕС. 
– За паритет и солидарност, 2010, № 2, с. 42 и сл. 
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Повече от един век след първите законодателни актове за пре-
доставяне на избирателни права на жените, продължаващото у нас 
силно разминаване между активно и пасивно избирателно право вече 
няма друго обяснение, освен с откритата и скрита съпротива на 
„мъжкия свят на политиката”, освен с ревнивото пазене на статукво-
то във властовите отношения, на „своята” привилегирована терито-
рия. Другите обяснения биха ни върнали към „предопределените ро-
ли” на двата пола, към претенцията на мъжете да представляват по-
добре интересите на своите съпруги, дъщери, любовници и пр. – 
обяснения, които идват от далечното минало. 

Ако вземем за пример само парламентарното представител-
ство на жените в България след радикалната промяна, ще отбележим 
една влиятелна, но недостатъчно силна „женска вълна” във Великото 
Народно събрание (34 от 400 или по-малко от 10%, но при имена ка-
то Леда Милева, Нешка Робева, Ирина Бокова, Екатерина Маринова, 
проф. Връбка Орбецова, проф. Надежда Илчева, д-р Мими Виткова и 
др.), както и две вълни, свързани с излизането на политическата 
аванссцена на нови партии – НДСВ и ГЕРБ. Изследванията върху 
политическото представителство на жените на висше равнище по-
казват, че постигането на паритет е най-осъществимо при учредява-
нето на нови парламенти (например, след възстановяване на автоно-
мията на Шотландия и Уелс) и при създаването на нови партии, ко-
гато няма запазени позиции. Именно в такава обстановка може да се 
демонстрира модерност и ново качество на парламентарната група 
чрез равностойното или поне по-високо в сравнение с останалите 
формации представителство на жените. По тази линия през 2001 г., 
след изборния успех на НДСВ, женското представителство в парла-
мента скочи изведнъж и в класациите на Европейския съюз България 
неочаквано излезе напред. 

Но след пика през 2001–2005 г. България се върна на обичай-
ните си равнища. Оказа се практически невъзможно да се наложи 
трайна тенденция. Утвърди се паритетното участие на жените в из-
борите, доколкото половината от избирателния корпус е женски. Са-
мо по себе си това е позитивно, ако не ни връщаше поне 75 години 
назад в историята и не носеше горчивото прозрение от миналото за 
„оползотворяване” на женските гласове. Като се има предвид све-
товният опит, може да се каже, че ние пропуснахме възможността да 
се приложи паритетният принцип при новото учредяване на Третата 
българска държава чрез избора на Седмото Велико Народно събра-
ние през 1990 г. Управляващата отначало комунистическа, а след ап-
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рил 1990 г. социалистическа партия носеше със себе си старата дек-
ларативна щампа. До голяма степен като рефлексия на общата тен-
денция и в средите на новосъздаващата се опозиция се появяваха са-
мо отделни женски персонажи. Обществото беше много далеч от то-
ва да осъзнава паритета като приоритет. Доста по-късно се появи ев-
ропейският натиск. Не е ли показателно, че при актуалните граждан-
ски протести с парламента като един от основните адресати на кри-
тичния патос срещу неговата недостатъчна представителност, при 
цялото разнообразие на „креативни хрумки” в плакатите, никъде и по 
никакъв начин не се появи някакъв род несъгласие с непълноценното 
женско представителство? 

На целия фон на по-далечното, по-близкото и най-новото раз-
витие на ситуацията в България от гледна точка на „женския въп-
рос”, и особено от гледна точка на участието на жените във висшата 
политика, обяснимо, макар и неоправдано, е мястото, което ни е от-
редено в Доклада на ООН за ситуацията към 1 януари 2010 г. (макар 
и само за жените на министерски постове): със своите 17,6% ние сме 
в групата от 15% до 19,9%; преди нас са повече от 80 държави, като 
се започне с Финландия (с 63,2%). 

Трето. При търсене на причините за българската ситуация 
особен интерес представлява позицията на социалистическата пар-
тия. Въпросът съвсем не е риторичен. Защо 120 години след начало-
то, в което стои програмно провъзгласяване на принципа за равенст-
вото на двата пола, разработено обстойно и във възприетата марк-
систка идеология, нещата се променят мъчително бавно? Не беше ли 
обосновано и логично именно тази партия да бъде водеща при жен-
ското политическо представителство?  

През последните две десетилетия в Европа протича процес на 
постоянно, по-цялостно или по-частично обновление на програмните 
документи на водещите социалистически и социалдемократически 
партии. Повсеместно е включването на разгърнати текстове за рав-
ноправието и равните възможности на жените. В новата програма на 
БСП също се отиде крачка напред. По-същественото е, че в новата 
редакция на Устава на БСП беше въведено изискването за задължи-
телна „квота” от минимум 40% (и за двата пола) при представител-
ството в партийните и за изборните държавни органи.  

Колкото и все още да сме далеч от постигане на собствената 
ни уставна норма (след последните парламентарни избори през 2013 
г. в парламентарната група на Коалиция за България жените са 18 от 
84 депутати или 18%), самото фиксиране на изискването е гигантска 



40 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

крачка напред в дългогодишните усилия, конгрес след конгрес, да се 
създадат някакъв род гаранции за неизменно декларирания принцип. 
Именно трудното постигане на записването, да не говорим за реал-
ното постигане на „квотата”, една утвърдена отдавна в много евро-
пейски леви партии гаранция, съдържа част от обяснението за про-
дължаващото оспорване.13 Всъщност става дума за един утвърден в 
много страни, най-вече чрез левите партии, механизъм за преодоля-
ване на гигантското историческо закъснение, за възможността съв-
ременното преборване за паритета да се опре върху нов „лост”. В 
днешни условия, когато вече е станало неуместно, неприлично, не-
демократично и дори цинично да се оспорва равнопоставеността и 
има едва ли не всеобща готовност в левите партии да се приеме така-
ва „безобидна” формула като „квотата”, една доказана на нашия кон-
тинент гаранция не би следвало да има стогодишната съдба на един 
провъзгласен, но никога неосъщeствен пълноценно принцип за ра-
венството на двата пола. В крайна сметка, „квотата” е своего рода 
самоограничение, ангажимент на партийните лидери да следят пос-
тоянно и да работят за равнопоставеността, за излизане от безвреми-
ето на декларативността, за признание на баналния факт, че демок-
рацията е осакатена без съпричастността и участието на половината 
от гражданството.  

Четвърто. Решението на проблема за равнопоставеността на 
двата пола е невъзможно без целенасочени усилия на цялото обще-
ство – от гражданските структури и политическите партии до сферата 
на бизнеса. В условията на съвременния модерен свят и особено в 
контекста на принципите на Обединена Европа би следвало този 
принцип да присъства в идеологията и политиката на всички и осо-
бено на парламентарните партии. В това отношение десните партии 
имат за преодоляване неблагоприятна традиция на неравнопоставе-
ност, маскирана като загриженост за семейните ценности.  

Но именно чрез партиите, както показва най-вече европейската 
практика, може да се очакват целенасочени действия в кадровата по-
литика, като създаването на база данни за потенциалните кандидати, 
целенасоченото политическо обучение, формирането на политическа 
култура на равнопоставеността, наред с другото, и чрез просветител-
ска дейност, насочена към партийните лидери.  
                                           
13 Вж.: Копринаров, Л. Жените в политиката: за и против квотния принцип. 
– В: Съвременната жена – роли и образи. Благоевград, 2010. 
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Не е възможно да се постигне равнопоставеност без превръ-
щане на проблема в общонационален приоритет, без политика на 
формиране на целенасочена политическа култура на равнопоставе-
ността, която да тръгва от обучението на младото поколение до раз-
биване на стереотипите у зрялата част и на мъжкото, и на женското 
население.  

Пето. Този процес протича в сложна обстановка. Ние не ус-
пяхме, а дори не се и опитахме да избегнем пагубните последствия 
от развихрянето на медийната индустрия в условията на диви пазар-
ни отношения. Не е нужно друг да ни го казва, тъй като медийните 
„реалити формати” са пред очите ни от сутрин до вечер. Но си зас-
лужава да се погледнем отстрани чрез общото заключение на автор-
ката на издадено у нас изследване: „В рекламите жените биват екс-
плоатирани като сексуални обекти (една изгубена битка!)... Можеш 
да излезеш на глава с правителството, но не можеш да излезеш на 
глава с рекламната индустрия...”14  

Сигурно за мнозина подобна битка и в днешните български 
условия изглежда предварително обречена или нещо като борба с 
„вятърни мелници”. Но немалко развити общества, при това с по-
стабилни и разгърнати пазарни икономики, предлагат решения и на 
този проблем. Ние още не го осъзнаваме. Дори законодателните и 
институционалните решения са изцяло извън тази проблематика. Съ-
ветът за електронни медии може и да реагира в случаите на неравно-
поставеност при политически дебати, но ще остане безучастен при 
масираното, „привилегировано” преекспониране на неграмотни 
„блондинки”. 

В началото на всяка битка е осъзнаването на проблема. Пока-
зателно в това отношение е включването на страната ни, най-напред 
чрез неправителствените организации, в борбата срещу домашното 
насилие. В продължение на десетилетия изобщо не се признаваше 
наличието на такъв проблем у нас. Сигурно и днес няма достоверна 
статистика по него. И въпреки това, расте броят на жените, които за-
явяват готовността си да се включат в този род защита на своето дос-
тойнство. България вече е част от общоевропейска акция под егидата 
на жените от ПЕС. 

Шесто. Макар и възникнала най-напред като лява кауза, бор-
                                           
14 Матюс-Грийн, Фр. Полът. Мъже. Жени. Пол. Феминизъм. Велико Търно-
во, 2010, с. 23. 
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бата за равноправие, а в най-ново време – за равнопоставеност, все 
повече придобива глобални измерения. Вече стана дума за специали-
зираните декади на ООН. На равнище на Европейския съюз в сила е 
платформа за равните възможности, по която се отчитат и сравняват 
държавите-членки. Но сравненията, при които страната ни заема не-
завидни позиции и по отношение на равното заплащане за равен 
труд, и по отношение на политическото представителство, и при 
данните за трафика на жени, и за растящия брой случаи на домашно 
насилие и пр., не тревожат. Никой не се трогна от данните на Евро-
стат за продължителността на живота за 2008 г., когато в таблицата 
България заемаше последното място. В демографската прогноза на 
Евростат от същата година се очаква България да запази последното 
място и през 2030 г. Подобна информация не се афишира в медиите. 
На нея не се реагира нито с политически решения, нито със законо-
дателни и други нормативни промени.  

Парадоксално, но т.нар. в европейската лексика „gender 
mainstreaming” (фокус върху политиката от гледна точка на пола, в 
случая – фокус върху женския въпрос) се използва „успешно” като 
аргумент против създаването на специализиран държавен механизъм 
по проблемите на равнопоставеността на жените. Тъй като всяка и 
всички политики трябва да имат този „фокус”, смята се, че специали-
зирана институция е безпредметна. По същата логика женската 
проблематика е предмет на внимание на специализираната комисия 
за борба срещу дискриминацията, но в тази комисия приоритет са 
нарушените права на малцинствата. Пак в руслото на същото мисле-
не Народното събрание в няколко свои последователни легислатури 
не успя (вече повече от 10 години) да приеме специализиран Закон за 
равните възможности на жените. Наложи се гледната точка, че този 
въпрос може да се уреди „изчерпателно” в Закона за защита от дис-
криминация (от 2004 г.). При това много показателен за възприетия 
подход е например текстът на чл. 38, който формулира задължението 
„държавните и обществените органи и организации на местното са-
моуправление да провеждат политика на насърчаване на балансира-
ното участие на жени и мъже в управлението и вземането на реше-
ния” (чл. 38). Остава „само” да се доуточни понятието за „баланс”! 

Седмо. В политическите анализи и изследвания върху препят-
ствията по пътя на жените към пълноценна равнопоставеност посто-
янно присъства темата за стереотипите. Най-устойчив е стереотипът 
за „традиционното разделение на труда”, който дава отражение и 
върху кариерното израстване на жените, и върху равноставеността в 
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бизнеса, и върху „пределегираното” политическо представителство, 
и пр. И ако България като правило заема последните места в сравни-
телните анализи, очевидно у нас трябва да се търси устойчивостта на 
„класическите стереотипи”, но едновременно с това – и влиянието на 
тези стереотипи върху политиката, образованието, медиите. 

Един от главните герои на комедия от началната епоха на бъл-
гарската драматургия е автор на гордо произнесената фраза: „Еман-
ципацията в нашата къща ще влезе последна”. Сто години по-късно 
вече не е смешно, когато има всички факти за заключението, че па-
ритетът в България ще влезе последен. В някои отношения и в опре-
делени социални среди още се живее в епохата преди еманципация-
та. Безобидното обяснение се свързва с „рудиментите” на патриар-
халното общество. Сериозният анализ трябва да стигне и до инерци-
ята на държавния социализъм, и до наивната вяра в „чудесата” на 
демокрацията и пазарната икономика, и до „ползата” от стереотипите 
за устойчивостта на позициите в сферата на властта и парите, където 
дори женската конкуренция е недопустима. 

Заключението ни връща към представата за движение по без-
крайна, но недостатъчно хармонична и оптимистично ориентирана 
спирала. Ние сме част от едно глобално и най-вече общоевропейско 
развитие, при което еманципацията и равноправието се извисяват в 
стремеж към равнопоставеност. Но в българската версия на това раз-
витие, по силата на постоянните трусове и забележимите провали на 
прехода, спиралата включва по-чести връщания, продължително за-
държане, неустойчиви нива на подем. Не би следвало да разчитаме 
единствено на това Европа да ни „мъкне” по спиралата. Имаме и 
достатъчно собствена енергия и капацитет сами да натиснем пружи-
ната. 
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The author traces back the long battle for gender equality. In Europe it started 
about two centuries ago and still continues today. In the study five stages in its 
development are identified. It is concluded that there has been a significant 
progress in achieving more gender equality in the political, economic and social 
spheres. 
In the modern world the struggle for gender mainstreaming is an essential part of 
the fight against inequality and injustice in society. Today the women’s cause 
faces new challenges in a neoliberal era and threats to democracy. 
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В Декларацията за принципите, приета от ПЕС през 2012 г., се 
отчита важната роля на принципа за равнопоставеност на половете. 
Това е констатация на факта, че в съвременния свят феминистките 
идеали са широко приети и че повече от двестагодишната борба на 
жените за равни права е съществена част от борбата срещу неравен-
ствата и несправедливостите в обществото. Това същевременно е и 
признание, че тези идеали попадат в центъра на доминиращите об-
ществени нагласи и като неразривна част от социалистическата тра-
диция играят важна роля в борбата за социален прогрес. 

Днес погледът към бъдещето на социализма е невъзможен без 
анализ на пътя, извървян от времето на зараждането на женското 
движение до неговите съвременни измерения. Историческият опит 
открива възможности не само за нов прочит на миналото, но дава и 
нова мотивация за бъдещето – на борбата за повече свобода, социал-
на справедливост и солидарност в новите реалности. 
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Началото 

Самото понятие „феминизъм“ влиза за първи път в употреба 
във Франция през тридесетте години на XIX век. То се интерпретира 
като учение, което проповядва разширяването на правата и на ролята 
на жената в обществото. Но трябва да минат много години, докато се 
стигне до изпълването на това понятие с реално съдържание. Това са 
години на борба за равноправие и равнопоставеност. 

Началото на тази битка започва при прехода от феодализъм към 
капитализъм. Това е времето, когато се утвърждава доминиращата роля 
на мъжа в семейството. В условията на индустриалната революция и на 
промишления капитализъм „женският въпрос“ придобива още по-
голямо значение. Това е свързано с промяната на начина на производ-
ство, която довежда до нови зависимости на жените, свързани с граж-
данските им свободи и права и социалната им роля. Революциите и де-
мократичните движения през XVIII и XIX век допринасят за осъзнава-
нето и събуждането на жените. В историята остава „Декларацията за 
правата на жените“ на Олимпия де Гуж по време на Великата френска 
революция. В нея се подчертава, че след като жените имат право да се 
качват на ешафода, те трябва да имат право и да се качват на трибуната. 
Тази декларация дава тласък на женското движение в цяла Европа. Във 
Франция през 1793 г. за първи път се поставя въпросът за политически 
права на жените, иска се разрешаването на събранията на жени в Париж 
и обединяването им в политически асоциации. А буржоазно-демокра-
тичните революции през 1848 г. извеждат на политическата сцена и 
представителките на работническата класа. Издигат се искания за приз-
наване на равенството между мъже и жени и на правото на труд както 
на мъжете, така и на жените. Започва и битката за политическо предста-
вителство на жените. Във Франция феминистките молят Жорж Санд да 
бъде издигната като техен кандидат за депутат, но тя отказва. А в 
Англия предлагат видния защитник на женските права Джон Стюарт 
Мил за депутат. 

От съвременна гледна точка в историята на женското движе-
ние се открояват няколко етапа на развитие. Първият обхваща пери-
ода до Първата световна война. Вторият съвпада с времето между 
двете световни войни. Третият период започва от края на Втората 
световна война и продължава до 60-те години на ХХ век. Четвъртият 
етап съвпада с разцвета на новите социални движения през 60-те – 
80-те години на миналия век, а най-новият период започва от 90-те 
години на ХХ век и продължава и до днес. Характерен белег за раз-
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витието на женското движение през всички етапи е разделението му 
на две крила – либерално и социалистическо. Взаимоотношенията 
помежду им през всичките години са много сложни и противоречи-
ви. Още Август Бебел ги определя като взаимоотношения между две 
изпокарани сестри и тази квалификация до голяма степен важи и до 
днес. В студията си в сборника „История на германското женско 
движение“ Ренате Вурмс пише по повод на характеристиката на тези 
отношения, че „…от самото си начало по своите цели буржоазното и 
пролетарското женско движение са като огън и вода“1. Но тези враж-
дебно настроени сестри, отбелязва пък Бебел в „Жената и социализ-
мът“, имат допирни точки: „Те могат да водят обща битка, марширу-
вайки поотделно, но удряйки едновременно“2. 

В началото на първия период от развитието на женското движе-
ние в Европа доминира либералното направление. То представлява ин-
тересите на жените от средните и горните слоеве на обществото. Те са 
по-образовани, имат повече свободно време и материални възможности. 
Техните искания се концентрират около темите – образование, право на 
глас, свобода на избор на професия, борба за мир и национална незави-
симост. Още през 1825 г. в Англия е издаден първият феминистки ма-
нифест за защита на правата на всички жени, а не само на омъжените. 
От средата на XIX век във Франция се създават женски клубове, води се 
борба за достъп на жените до образование. Започва и издаването на вес-
тници. В Германия през 1865 г. в Лайпциг се създава Общ германски 
женски съюз, който през 1877 г. вече наброява около 12 000 жени и за-
почва борба за освобождение на женския труд от оковите и предубеж-
денията. През следващата година възниква и подобен съюз в Берлин. 
Характерно за тези организации е разбирането, че трябва да се търси 
помощ от страна на монархическия институт. В този смисъл те са много 
повече организации за благотворителност, отколкото за широка социал-
на кауза. Но независимо от това, те водят битки за политическа еманци-
пация и за равнопоставеност на жените. Тяхната борба придобива пос-
тепенно интернационални измерения. През 1888 г. възниква Междуна-
родният съюз на жените, в който влизат 66 американки и 8 европейки. 
През 1899 г. той свиква втората си конференция в Лондон, на която са 
представени около 5 000 жени, обединени за организирана борба за 
                                           
1 Wurms, R. Kein einig Volk von Schwestern. – In: Herve, Fl. (Hrsg.) Geschichte 
der deutschen Frauenbewegung. Köln, 1982, S. 41. 
2 Bebel, A. Die Frau und Sozialismus. Frankfurt-M., 1977, S. 29. 
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икономически, политически и семейни права. В рамките на тази органи-
зация започва и формирането на национални секции. Във Франция през 
1901 г. вече съществуват 40 женски асоциации. През 1894 г. се създава 
Съюз на германските женски организации, в който през 1901 г. са орга-
низирани около 70 000 жени, а през 1914 г. той обединява над 250 000.3 
Най-важното събитие в историята на този международен съюз в начало-
то на XX век е конференцията в Берлин през 1904 г., на която е издигна-
то искане за предоставяне право на глас на жените. 

Съставът на организациите от либералното направление често 
пъти е доста разнороден. Като правило в него се открояват три крила 
– едно ляво, едно дясно консервативно и едно умерено. Исканията на 
лявото крило гравитират около правото на глас на жените и правото 
на образование. Консервативното крило държи повече за икономи-
ческата самостоятелност и образование на жените. А умереното из-
дига като свои приоритети правото на глас и зачитане на особената 
функция на жената като майка. Общото между трите крила обаче си 
остава търсенето на интернационална солидарност. 

Социалистическото женско движение от самото си начало е свър-
зано с идеите на ранния социализъм. Сен Симон например смята, че 
еманципацията на жената е съставна част от еманципацията на работни-
ческата класа. Фурие стои на близки позиции и се бори срещу потисни-
чеството на жените. За разлика от тях Прудон оспорва правото на жената 
на професия и е против еманципацията на жената. В партията на Ласал не 
членуват жени. Партията се обявява също така и срещу женския труд в 
едрата индустрия. Тези различия в социалистическото разбиране са прео-
долени от марксизма по време на Първия и Втория интернационал. 

„Женският въпрос“ става въпрос с програмен характер за со-
циалдемокрацията едва след фундаменталния труд на Август Бебел 
„Жената и социализмът“. В това произведение, излязло през 1879 г., 
Бебел формулира една двуединна цел – борба срещу предразсъдъци-
те, които пречат на жената да се еманципира, и пропаганда на социа-
листическите идеи, чиято реализация ще доведе и до социалното ос-
вобождение на жените. „Не може да има освобождение на човечест-
вото без социалната независимост на половете.“ – това е основното 
послание на Бебел.4 За разлика от други социалистически дейци оба-
че Бебел смята, че жените трябва да водят самостоятелна борба за 
                                           
3 Herve, Fl. (Hrsg.) Op. cit. 
4 Bebel, A. Op. сit., S. 30. 
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собствената си еманципация. 
Като един от авторите на Ерфуртската програма на ГСДП, 

приета през 1891 г., Бебел отстоява издигането на „женския въпрос“ 
на програмно равнище. За първи път в програма на партия е записа-
но, че трябва да бъде въведено „общо, равно и директно избирателно 
право… за всички лица над 20-годишна възраст …без разлика на 
пол…“5. На основа на това програмно искане фракцията на партията 
внася през 1895 г. предложение в Райхстага за даване на правото на 
глас на жените, но среща съпротивата и присмеха на депутатите от 
останалите парламентарни групи. 

Наред с утвърждаването на програмните постановки по „жен-
ския въпрос“ върви и процесът на създаване на самостоятелни женс-
ки работнически организации. В Англия още от четиридесетте годи-
ни на XIX век жените навлизат в ръководствата на профсъюзите и са 
начело на много стачни борби. В Германия се създават самостоятел-
ни организации на слугините и прислужничките. По време на Па-
рижката комуна се формира Съюз на жените като женска секция на 
Първия интернационал. В ръководните органи на тази организация 
участват активно четири жени, които поддържат през цялото време 
връзки с либералното направление в женското движение. 

Организираното социалистическо женско движение особено се 
засилва на границата между две епохи – края на XIX и началото на 
XX век. Голям принос за това има дейността на Клара Цеткин, която 
от 1892 г. започва да издава и първото социалдемократическо женско 
списание „Равенство“. Нейната брошура „Работническият и женски-
ят въпрос в нашата съвременност“ и докладът й на Парижкия конг-
рес на Втория интернационал утвърждават разбирането, че икономи-
ческата независимост на жената е предпоставка за премахване на по-
тисничеството й. „Истинското равноправие между мъжете и жените 
може да стане реалност тогава, когато се премахне експлоатацията от 
страна на капитала и частната домакинска работа се превърне в об-
ществено производство.“6 – тези идеи стават ориентир за организи-
раното социалистическо женско движение в началото на XX век. В 
него се включват все повече работещи жени. Ако през 1901 г. в Гер-
                                           
5 Miller, S. Die Parlamentarierinnen der ersten Generation sind ihren Lebenszie-
len treu geblieben. – In: Huber, A. (Hrsg.) Frauen in der Politik. Stuttgart, 1984, 
S. 42. 
6 Herve, Fl. (Hrsg.). Op. cit., S. 31. 
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мания например в женските социалистически организации участват 
около 30 000 жени, то преди Първата световна война те вече са 
320 000. От тях през 1914 г. членове на партията са 175 000 жени.7 

Много от водачките на движението за право на глас на жените 
са активни и в социалистическото движение през тези години. Така 
например Силвия Панхърст е член на ръководството на Лейбъристката 
партия и от 1903 г. организира кампании за внасяне на законопроекти 
в парламента по този въпрос. Тя е и инициатор на предложението 
конференцията на лейбъристите през 1904 г. да приеме резолюция за 
женското избирателно право. В Германия от 1900 г. в ръководството 
на социалдемократическата партия също участват жени (Отил Бадер). 

Участието на жените-социалистки в работата на конгресите на 
Втория интернационал придава ново значение на борбата за равно-
поставеност. Първата социалистическа женска конференция се свик-
ва в навечерието на конгреса на Втория интернационал в Щутгарт 
през 1907 г. А на конгреса в Копенхаген през 1910 г. се разглеждат 
такива въпроси като защита на трудовото законодателство за жените, 
правото на глас за жените, срещу трафика на жени и други. На същия 
конгрес се взема и решението от 1911 г. да се чества 8 март като 
международен ден на жената. Под натиска главно на социалистичес-
кото женско движение през 1906 г. се приема и първата междуна-
родна конвенция, т.нар. Бернска конвенция, за забрана на нощния 
труд на жени в предприятия с над 10 работника. 

В заключение – първият период от развитието на женското 
движение в Европа е доминиран от две основни теми – борбата за 
избирателни права и борбата за правото на труд и икономическа не-
зависимост на жената. За налагането на тази проблематика в дневния 
ред на обществото през тези години имат принос и двете направле-
ния на женското движение – както либералното, така и социалисти-
ческото. За разлика от либералното направление социалистическото 
свързва в едно цяло борбата за еманципация на жените с борбата за 
социално освобождение. Това е и дълбоката разделителна линия, ко-
ято се очертава още от зараждането на женското движение и която и 
до днес дава своето отражение в битката за равнопоставеност. 

                                           
7 Ibidem, S. 76. 
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„Женският въпрос“ между двете световни войни 

Дългогодишната битка за избирателни права на жените завър-
шва с частичен успех след Първата световна война. Жените в 21 
страни в света получават право на глас. В Европа това са Австрия, 
Чехословакия, Дания, Естония, Германия, Великобритания, Унгария, 
Исландия, Литва, Латвия, Люксембург, Холандия, Полша, Швеция. 
Принципът за равнопоставеност на половете е записан в конституци-
ите на много държави. Така например в чл. 109 на Ваймарската кон-
ституция в Германия се казва следното: „Мъжете и жените принцип-
но имат равни граждански права и задължения“8. 

Даването на избирателни права на жените не променя автома-
тично политическото им представителство. Но извоюването на това 
право за известно време удовлетворява женското движение. С това се 
обяснява и затихването на политическата активност на женските ор-
ганизации в първите следвоенни години. От друга страна, този пери-
од е свързан и с изтласкването на много жени от производството и 
връщането им вкъщи. Това развитие поставя нови проблеми и пред 
двете направления на женското движение. 

В либералното направление се задълбочава диференциацията. 
Лявото крило в условията на следвоенен революционен подем под-
крепя революционните действия в своите страни. На тази база се за-
силват връзките му със социалистическите женски организации. Така 
например в Германия много жени от това крило участват в Ноем-
врийската революция на страната на социалдемократите. 

Като правило обаче либералните женски организации концен-
трират усилията си в други направления. Във Франция те водят борба 
за разширяване на достъпа на жени в сферата на образованието, за ра-
венство на мъжете и жените при назначаване на преподаватели в ли-
цеите и университетите. Те отстояват правото на жените на трудова 
заетост, борят се за по-добри условия на труд и за по-добро заплащане. 
Тази борба се увенчава с успех през 1927 г., когато служителките в 
пощите получават изравняване на заплащането с това на мъжете. По-
късно това завоевание обхваща и други клонове на публичните услуги. 
В годините на икономическата криза френските жени се съпротивля-
ват на нарастването на женската безработица и на затварянето на же-

                                           
8 Miller, S. Op. cit., S. 41. 
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ната вкъщи.9 Те обаче не успяват да постигнат това, което другите 
женски организации в Европа са извоювали, а именно избирателни 
права. Въпреки това по време на правителството на Леон Блум има че-
тири жени на пост заместник-държавни секретари. 

В други страни като Германия в годините между двете световни 
войни се засилва и постепенно започва да доминира консервативното 
крило. Още през 1919 г. Съюзът на германските жени, който наброява 
около един милион членове, приема програма с ясно изразен национа-
листически уклон. Тези идеи се разпространяват масово и чрез печат-
ния орган на съюза – списание „Жената“. В годините на икономичес-
ката криза и на настъплението на фашизма там започват да се появяват 
материали, които обосновават идеята на трите „К“ – Kirche, Küche, 
Kinder (църква, кухня, деца). Засилва се и антисемитският характер на 
изданието. Напразни остават опитите на активистки като Лида Хай-
ман, които се опитват да зададат друг дневен ред на движението. Чрез 
Съюза за защита на майчинството те още от 1922 г. издигат идеята за 
първостепенното значение на борбата за мир като основна задача на 
женското движение. Поради тази и други подобни причини в много 
изследвания се поставя въпросът дали германското женско движение 
не е също допринесло за идването на Хитлер на власт. 

В този период либералното направление активизира своята 
дейност и на международната арена. Създават се множество органи-
зации като Международната лига за мир и свобода, Съюзът на жени-
те-християнки въздържателки, Световната асоциация на младите же-
ни-християнки, Световният съюз на жените за международно съгла-
сие и други. Но усилията на най-голямата женска организация – 
Международния съюз на жените, са насочени към борбата за подоб-
ряване на условията на труд на двата пола, защита на незаконните 
деца, правото на жената след омъжването си за чужденец да запази 
своята националност и други. На тази база се наблюдава и известно 
сближаване със социалдемократическото женско движение. 

Извоюването на избирателни права след Първата световна война 
води до известна демотивация и на социалистическото женско движе-
ние. В Германия в периода 1919–1923 г. силно намалява членският със-
тав на жените в ГСДП. Свива се и тиражът на списание „Равенство“, 
който през 1921 г. е едва 25000 бройки, а през следващата година въоб-
                                           
9 Вж.: Мишел, А. Феминизмът. Положението на жените през вековете. С., 
1999, с. 66. 
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ще престава да излиза. След 1919 г. се преустановява и с честванията на 
8 март като международен ден на жената.10 На програмно равнище 
„женският въпрос“ се поставя през 1921 г., когато се приема Гьорлицка-
та програма на ГСДП. Там се обсъждат няколко въпроса – за представи-
телството на жените в партиите, за ролята на социалната дейност в бор-
бата за равнопоставеност и за значението на женските социалистически 
списания. След този конгрес обаче центърът на тежестта се измества 
към парламентарната дейност и то предимно в сферата на социалната 
политика. Темите на политическия дебат са свързани със защитата на 
майчинството и правата на извънбрачните деца. В тази връзка се иска 
промяна на параграф 119 и 120 от Наказателния кодекс. Този въпрос се 
повдига многократно от депутатките от ГСДП – през 1921, 1928 и 1929 
г. Най-остър е обаче сблъсъкът във връзка с искането за промяна на па-
раграф 218 от наказателния кодекс, който урежда абортите. И тук се 
внасят предложения през 1920, 1925 и 1926 г., но резултатът е смекча-
ване на разпоредбите, а не и отмяната им.  

През целия този период политическото представителство на со-
циалдемократките остава незадоволително. Следващата таблица показ-
ва, че например в Германия присъствието на жени в парламентите от 
всички партии се движи между 9,6% и 3,8% в периода 1919–1933 г.11 

Таблица 1: Жени депутати в германския парламент (1919-1933) 
Парламент Година Депутати Жени Процент 

Учр. събр. 1919 423 37 8,7 
 1919 423 41 9,6 
Райхстаг 1920 463 37 8,0 
 1924 472 27 5,7 
 1924 493 33 6,6 
 1928 490 33 6,7 
 1930 577 39 6,7 
 1932 608 34 5,6 
 1932 582 35 6,1 
 1933 558 21 3,8 
 1933 661 0 0 

Източник: Huber, A. (Hrsg.) Op. cit., S. 256. 

                                           
10 Вж.: Herve, Fl. (Hrsg.) Op. cit., S. 125. 
11 Вж.: Huber, A. (Hrsg.) Op. cit., S. 256. 
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При цялото това малобройно представителство на жените в 
германския парламент в този период следва да се отбележи, че соци-
алдемократите имат най-сериозно отношение към „женския въпрос“ 
в сравнение с другите парламентарни групи. Така например от 143 
депутати на ГСДП през 1930 г. 16 са жени. Подобно е положението и 
в другите страни в Европа.  

Таблица 2: Представителство на жените в парламентите на 
европейски държави (1931) 

Страна Избирателно 
право за жени

Брой же-
ни в две-
те кама-
ри на 
парла-
мента 

Брой жени со-
циалистки в 
двете камари 
на парламента 

Жени 
канди-
дат-

депутати

Великобритания Да 24 0 30 
Германия Да 41 17 - 
Австрия Да 10 9 43 
Белгия Ограничено 2 2 5 
Дания Да 8 3 4 
Швеция Да 4 2 5 
Унгария Ограничено 1 1 5 
Холандия Да 8 3 7 
Полша Да 18 1 12 
Финландия Да 11 7 19 
Швейцария Не - - - 
Франция Не - - - 

Източник: Neunsinger, S. Creating the International Spirit of Socialist Women: 
Women in the Labour and Socialist International. – In: Crossing Boundaries: 
Women’s Organizing in Europe and Americas,1880s – 1940s: Uppsala, 2007, p. 138. 

Това представителство по никакъв начин не съответства на 
степента на организираност на жените в социалдемократическите 
партии. Така например, ако жените през същата тази 1931 г. пред-
ставляват 23,3% от членския състав на Лейбъристката партия на Ве-
ликобритания, от таблицата по-горе е видно, че те реално нямат 
представителство в парламента. В Австрия при 33% жени-членове на 
АСП, представителството възлиза едва на девет жени. В Дания при 
33% жени – членове на партията, само три жени са представени в 
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парламента.12 
Друг характерен момент за политическото представителство 

на жените в парламентите на европейските държави е свързан с на-
чина на гласуване. Опитът показва, че между жените от различните 
фракции няма солидарност, когато се разглеждат теми, свързани с 
„женския въпрос“. Много по-честа е практиката, когато жените по 
всички тези проблеми са солидарни с мъжете от собствената им пар-
ламентарна група. 

В периода между двете световни войни се засилват междуна-
родните контакти на жените-социалдемократки. След известно зам-
разяване на отношенията непосредствено след войната през 1923 г. в 
Хамбург се свиква международна социалистическа женска конфе-
ренция. Тя дава начало на една практика, която е запазена и до днес. 
А именно, преди конгресите на Социалистическия работнически ин-
тернационал (СРИ) редовно да се провеждат и женски форуми. Пър-
вият такъв форум е проведен през 1925 г. преди конгреса на СРИ в 
Марсилия. През следващата година жените социалистки обсъждат в 
Брюксел уставните норми на Социалистическия интернационал. В 
тази среща участват жени от 12 държави. А през 1927 г. се създава 
Международен консултативен комитет на жените към СРИ. Той 
формира ръководните си органи по същия начин, по който това става 
в организацията-майка. Близки до СРИ са и целите, които си поставя 
този комитет. Това са сътрудничество между социалистическите 
женски организации, координация на политическите им действия на 
европейско равнище, съгласуване на становища по проблеми от 
дневния ред на конгресите на СРИ. 

Опитът от дейността на този Консултативен комитет показва, 
че е много трудно да се преодолеят националните специфики и да се 
стигне до единно становище по разглежданите теми. В повечето слу-
чаи надделяват националните интереси над общите. А на конгресите 
жените-социалистки подкрепят своите партийни делегации и много 
трудно се обединяват около специфичните женски проблеми. Особе-
но остър е сблъсъкът във връзка с предложението на Клара Цеткин за 
интегриране на жените в политическите структури наравно с мъжете. 
                                           
12 Вж.: Neunsinger, S. Creating the International Spirit of Socialist Women: 
Women in the Labour and Socialist International. – In: Crossing Boundaries: 
Women’s Organizing in Europe and Americas,1880s – 1940s. Uppsala, 2007, p. 
130. 
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От делегациите на страни като Англия, Германия, Белгия се издигат 
гласове за създаване на самостоятелни женски организации, дори 
партии. 

Тази реакция е обяснима, тъй като Комитетът няма самостоя-
телно финансиране, а изцяло зависи от финансите на СРИ. Той няма и 
собствен щат. В бюрото на СРИ най-активните представителки на ко-
митета като Мари Юхач, Сюзан Лауренс, Аделаид Поп, Елизабет Ри-
биус и Дороти Клушинска са назначени на второстепенни длъжности 
като секретарки, машинописки и други. Въпреки това те успяват да 
превърнат тази организация в една от най-дейните структури на СРИ в 
годините между двете световни войни. В историята остава тяхната 
борба срещу последиците от икономическата криза, предложенията им 
в сферата на социалната политика, защитата на труда и майчинството, 
отпорът срещу настъплението на фашизма в Германия, помощта за 
бореща се Испания, както и защитата на демокрацията. 

Женското движение в условията на следвоенното демократично 
развитие в Европа 

Активното участие на жените в Съпротивата и във военното 
производство по време на Втората световна война променя господст-
ващите представи за ролята на жената в обществото. Във военната 
промишленост в Англия са мобилизирани над 7 милиона жени, а в 
борбата срещу фашизма в Италия участват около 35 000. „Жените 
извършиха забележителна работа по време на войната – заявява през 
1945 г. английският министър на труда, и днес се нуждаем също от 
тяхната помощ.“13 Това дава основания на първите демократични 
правителства във Франция и Италия да наложат нов курс по отноше-
ние на „женския въпрос“. В следвоенните конституции, приети през 
1944–1945 г., се гарантира равнопоставеността на мъжете и жените и 
се дават избирателни права на жените. Така дългогодишната борба 
на жените в тези страни за политически права се увенчава с успех. 

Променя се и отношението на международните организации 
към проблема за равнопоставеността на половете. През 1945 г. се 
създава Комисия по правата на човека към ООН, която подпомага 
дейността на Съвета за икономически и социални въпроси. Тя се за-

                                           
13 Мишел, А. Цит. съч., с.72. 
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нимава с теми като образование, защита от дискриминация и други, 
които до този момент са в дневния ред на женското движение и с ко-
ито не може да се справят сами неправителствените женски органи-
зации. Особена роля за гарантиране на правата на жените от 1947 г. 
играе Комисията по статута на жените към ООН. Нейните приорите-
ти са свързани със събирането и систематизирането на информация 
във връзка с неравностойното положение на жените, разглеждане на 
правни въпроси и организация на различни форуми в защита на рав-
нопоставеността. В резултат от дейността на тези структури през 
1948 г. Общото събрание на ООН приема с Резолюция 217А Всеобща 
декларация за правата на човека. В нейния преамбюл се декларира 
„вярата в равноправието на мъжете и жените“. Тази нормативна дей-
ност продължава и през 50-те години. През 1951 г. Международната 
организация на труда приема Конвенция за равно заплащане за равен 
труд на мъжете и жените. През следващата година Общото събрание 
на ООН приема Конвенция за политическите права на жените, през 
1957 г. – Конвенция за гражданството на омъжената жена. ЮНЕСКО 
също в своята сфера на дейност се занимава с „женския въпрос“. На 
неговата генерална конференция през 1960 г. е приета Конвенция 
срещу дискриминацията в образованието. 

Тази активна международна нормативна дейност продължава 
и на европейско равнище. Съветът на Европа още със своето основа-
ване праз 1949 г. приема Европейска конвенция за правата на човека 
като основополагащ документ за човешките права и свободи. На 
нейна основа през следващите години се работи по конкретизацията 
на проблема за равнопоставеността и по създаването на действени 
институции на европейско равнище. Голяма е и ролята на неправи-
телствения сектор и тя е оценена от Съвета на Европа, който през 
1952 г. дава право на неправителствените организации да придобият 
консултативен статут. 

Въпреки сериозното нормативно уреждане на правата на же-
ните на международно равнище, в отделните европейски страни този 
проблем продължава да се интерпретира по традиционния начин. 
Подобно на времето след Първата световна война и сега настъпва 
процес на изтласкване на жените от производството, особено в мо-
дерните предприятия. За да запазят работата си, те са принудени да 
се примиряват с условията на труд и да приемат по-ниски възнаг-
раждения от тези на мъжете. Именно през тези години започва да се 
установява един стереотип, на който обръща особено внимание вид-
ната феминистка Нанси Фрейзър. В статията си „Феминизъм, капи-
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тализъм и лукавството на историята“ тя пише следното: „Повсемест-
но се приема, че работната заплата на мъжа съставлява главната, ако 
не и единствената икономическа основа на семейството… Този здра-
во вкоренен полов стереотип …служеше за утвърждаване през 50-те 
и 60-те години на джендър-норми и за дисциплиниране на тези, кои-
то го нарушаваха.“14  

Жените в Европа обаче продължават да съставляват значите-
лен дял от работната сила в своите страни. Така например в Холан-
дия през 1960 г. те са една пета от лицата на наемния труд. В Герма-
ния непосредствено след Втората световна война те са една трета. В 
периода 1950–1966 г. техният абсолютен брой расте от 4 725 000 на 
7 374 000.15 Основните теми на тяхната борба за равнопоставеност 
през тези години са за право на труд и за равно заплащане за равен 
труд. Конгресът на германските профсъюзи констатира през 1949 г., 
че въпреки даденото конституционно право на равнопоставеност на 
жените, на пазара на труда е необходим натиск за неговата реализа-
ция. Подчертава се, че положението на трудещата се жена не се е 
променило съществено в сравнение с Ваймарския период. Затова 
профсъюзите издигат няколко фундаментални искания – право на 
труд, тъй като жените са по-силно засегнати от безработицата; равно 
заплащане за равен труд и премахване на дискриминационните огра-
ничения; право на защита при майчинство за работещите жени. В ре-
зултат на натиска на профсъюзите за реализация на тези искания 
през 1952 г. във ФРГ се приема закон за защита на майчинството, а 
през 1955 г. официално се отменят тарифните норми на заплащане 
при жените, въпреки че по други канали много от тях продължават 
да действат. Друг проблем, който става тема на борбата на западно-
германските жени, е правото на девойките на професионално образо-
вание. С този въпрос се занимават няколко профсъюзни конферен-
ции в периода 1952–1960 г. Неговата важност се откроява поради 
факта, че през 60-те години 45% от работещите жени са с ниска ква-
лификация, други 46% са малко по-квалифицирани и само 9% са ми-
нали пътя на професионалното образование. Това особено засяга де-
войките – от 1,6 милиона млади хора 350 000 са без квалификация, от 
                                           
14 Фрейзър, Н. Феминизъм, капитализъм и лукавството на историята. – В: За 
паритет и солидарност. Информационен бюлетин на ОЖС в БСП, 2009, № 
3-4, 36-37. 
15 Вж.: Herve, Fl. (Hrsg.). Op. cit., S. 223. 
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които 90% са жени. 
Важен въпрос, който стои на вниманието на женското движе-

ние в годините след Втората световна война, е борбата за мир и за 
национална независимост. Особено активни в това отношение са 
германските и френските женски организации. След преодоляването 
на разцеплението на германското женско движение през 1947 г. и 
създаването на единна женска организация започват и действия сре-
щу ремилитаризацията на Западна Германия и срещу политиката на 
правителството на Аденауер. Тази организация действа на доброво-
лен принцип като надпартийна и обединява жени с различни полити-
чески ориентации. Тя провежда редица акции като демонстрации, 
международни срещи и конференции в защита на мира, на които 
присъстват представители на жени от Франция, Англия, Швейцария, 
Белгия, Швеция и други. Заради активната си дейност тази организа-
ция е обявена през 1955 г. за противоконституционна. Започва про-
цес в Конституционния съд, който завършва през 1960 г. с оправда-
телна присъда. 

Във Франция женските организации се включват в подкрепа 
на антиколониалната борба на народите от Индокитай и Алжир. 
Много журналистки, адвокатки, учени и интелектуалки участват в 
различни форуми и разобличават официалната пропаганда. Друга 
тема в борбата на френските жени е свързана с премахването на сек-
систките закони за брака и семейството. Но чак през 1965 г. те успя-
ват да извоюват реформа на положението на омъжената жена при 
управлението на имотите в домакинството. Знаме в битката им за 
равнопоставеност става книгата на Симон дьо Бовуар „Вторият пол“. 
Тя изхожда от разбирането, че не природата е тази, която ограничава 
правата на жените, а съвкупност от предразсъдъци и инструментални 
ограничения, налагани дълги години в обществото. В нея се отстоява 
правото на жените да упражняват професия и да имат икономическа 
независимост. Този фундаментален труд допринася за издигане на 
съзнанието и за формиране на нов дневен ред на женското движение 
не само във Франция, но и в други европейски страни. 

Въпреки активизирането на женското движение след Втората 
световна война и нормативното уреждане на проблема за равнопос-
тавеността на международната арена, реалните постижения на евро-
пейските женски организации са твърде скромни. Това личи от ана-
лиза както в икономическата сфера, в администрацията, а така също 
и в политиката. Данните показват, че например на висше равнище в 
държавната администрация в тези години в Германия са само 6,4% 
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жени, а на средно и нисше равнище са около 70%.16 В правителствата 
на Федералната република до 1961 г. няма жена-министър. Подобно 
е положението и във Финландия, макар че в тази страна жените имат 
избирателни права от 1906 г., а от 1907 г. тук има и жена-депутат. 
Чак до 80-те години в парламента от 200 депутати само 63 са жени, 
от 16 министри – 3 са жени, а от политическите лидери от 16 – 4 са 
жени.17 Следващата таблица показва политическото представител-
ство на жените в Германския бундестаг в периода 1948–1961 г. 

Таблица 3: Политическо представителство на жените в германския 
парламент (1948-1961) 

Парламент Година Депутати 
общо 

Брой де-
путати 
жени 

Дял де-
путати 
жени 

Депутати 
жени от 
ГСДП 

Парл. съвет 1948 70 4 5,7 3 
Бундестаг 1949 421 38 9,0 16 
 1953 509 52 10,2 22 
 1957 519 49 9,4 22 
 1961 521 49 9,4 23 

Източник: Huber, A. (Hrsg.) Op. cit., S. 257. 

Незадоволителните постижения на женското движение в пери-
ода до 60-години на миналия век дават мотивация за нов подем на 
това движение в Европа през следващия етап.  

Новото женско движение 

През 60-те години на миналия век израства ново поколение 
жени. То разполага с опита на предишни поколения от тяхната борба 
за демокрация и равнопоставеност. Но за разлика от предишните по-
коления то е значително по-образовано и разкрепостено. То не се 
притеснява да постави в дневния ред на обществото и проблемите на 
сексуалността и контрола над раждаемостта. Още повече, че меди-
цината вече е толкова напреднала, че предоставя възможности за се-

                                           
16 Вж.: Bayes, J. Women and Public Administration: International Perspectives. 
New York, 1991, р. 57. 
17 Ibidem, р. 72. 
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мейно планиране.  
Предвестник за раждането на нови моменти в женското дви-

жение през този период става студентското движение от края на 60-
те години в Европа. За политически активните жени в това движение 
е важно да се признае равнопоставеността на половете не само на 
полето на политическата дейност, но и в личния живот. Особено зна-
чение за студентките-майки придобива въпросът за грижата за деца-
та. Активистките в студентското движение имат усещането, че „ле-
вият мъж“, също както и другите мъже, гледа на тях като на хора от 
по-нисък ранг. Затова те тръгват на защита на особените си интереси 
чрез създаването на самостоятелни женски организации, които водят 
борба на два фронта – от една страна, за общополитически преобра-
зования, и от друга, за решаването на „женския въпрос“. Те се стре-
мят да създадат „еманципаторски модел за публично възпитание на 
децата като първа крачка по пътя на еманципацията на жените“.18 В 
някои държави като например в Западна Германия се формират и са-
мостоятелни женски организации, които си поставят като първосте-
пенна цел именно тази задача. Но както Съветът за акции за осво-
бождение на жената, създаден в Западен Берлин през 1968 г., така и 
другите подобни организации не успяват да предложат реалистична 
концепция за претворяване на исканията им в практическия живот. 
Единствен в историята опит в тази посока е откриването от няколко 
родители на частно училище във Франкфурт през 1967 г., в което те 
искат да наложат нов модел на обучение и възпитание на децата – 
модел на свободно антиавторитарно възпитание. На базата на тази 
инициатива в началото на 70-те години се развива цяло движение, 
т.нар. „акция Малкият клас“, което поставя нови акценти в борбата 
за еманципация на жените, но не решава „женския въпрос“. 

Към началото на 70-те години исканията на женското движе-
ние се разширяват. То все повече придобива нов характер и с право 
получава името „ново женско движение”. В центъра му се поставя 
въпросът за контрола над раждаемостта, употребата на контрацепти-
ви и легализацията на абортите. В Германия продължава борбата 
срещу параграф 218 от Наказателния кодекс. След публикуването в 
сп. „Щерн“ през 1971 г. на документ, подписан от 374 жени, под заг-
лавието „Аз абортирах“ започва масова акция. В нея се включват с 
призив за подкрепа повече от 87 000 жени, а през 1973 г. на демонст-
                                           
18 Dokumente zur Kinderfrage. – In: Herve, Fl. (Hrsg.). Op. cit., S. 239. 



ЛИЛЯНА КАНЕВА 61 

 

рация в Бон излизат над 5 000 жени. Това движение довежда до ли-
берализация на закона за абортите през 1974 г. 

Масови са и акциите на жените от други страни на Европа. В 
тях се включват жени с различни политически убеждения. Като ре-
зултат – през 70-те години в страни като Англия, Франция, Италия, 
Белгия се установява свобода на аборта, а в Испания законът се ли-
берализира. Откриват се клиники по примера на Холандия за проти-
возачатъчни средства. Започва издаването на феминистка литература 
от всякакъв вид, създават се и женски мрежи. Идеята е в цялата тази 
дейност да се включат и мъже, поддръжници на каузата. Така напри-
мер през 1968 г. във Франция се създава организацията Женско-
Мъжко бъдеще като група към Федерацията на демократичната и со-
циалистическа левица. Тяхното кредо е извеждане на светло на „не-
видимия“ домашен труд, борба срещу патриархалната система, право 
на аборт и други. Именно тези жени инициират и масовите акции ка-
то феминистки походи в бедните квартали на Париж, поставянето на 
гроба на незнайния войн на венец за жената на незнайния войн, 
празник на бащите и други. „За нас движението бе по същество по-
литическо – заявяват активистките от тези акции, защото засягаше 
експлоатацията на жената в нейния корен.“19  

Наред с това през 70-те години започва да се откроява и поля-
ризацията на женското движение. От една страна, се дава нов импулс 
на социалистическото женско движение. Има връщане към поста-
новките на марксизма по „женския въпрос“. Появяват се нови тен-
денции и в социалистическите партии. Жените в тези организации 
започват да осъзнават, че им е все по-трудно да се борят срещу сек-
сизма в техните редове и да остават част от тези организации. Затова 
те започват борба за защита на специфичните си интереси вътре в 
партиите. Това е времето, когато в партиите става връщане към една 
забравена историческа практика, а именно формиране на самостоя-
телни женски организации като хоризонтални структури на социа-
листическите партии и приемане на квоти за политическо представи-
телство на жените. Такъв е случаят например в ГСДП, в която през 
1973 г. се създава женска организация. 

От друга страна, по примера на жените от САЩ и в Европа се 
наблюдава процес на връщане към традициите на либералното жен-
ско движение от XIX и началото на XX век. Тази тенденция се изра-
                                           
19 Мишел, А. Цит. съч., с. 81. 
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зява освен в радикализацията на феминизма и във формирането на 
групи за проекти в различни сфери. Те се занимават с разнообразни 
дейности. В Англия, Италия и Франция например те подкрепят 
профсъюзните искания за право на труд на жените, за създаване на 
детски градини към предприятията и други. Друга част от тези групи 
концентрира своята дейност около идеята за самопомощ в частната 
сфера. Към края на 70-те години се реализират различни алтернатив-
ни проекти – самостоятелни женски локали, книжарници, издаване 
на женски списания в широк тираж, спешна помощ и съвети за жени 
в нужда, женски летни университети. Всичко това рефлектира и вър-
ху политическия живот в някои страни. В Белгия, в Испания, във 
Франция, в Ирландия в този период се формират и самостоятелни 
женски партии. 

Активизирането на женското движение довежда до това, че 
1975 г. е обявена от ООН за година на жената. По този повод се за-
силват проявите в чисто феминистки вариант. Но наред с тях се води 
битка и срещу установените стереотипи като неплатения труд в до-
ма, модела на „семейно възнаграждение“, почиващ на по-високото 
заплащане на мъжкия труд, половата сегментация на пазара на труда, 
липсата на признание и слабото представителство на жените в про-
цесите на вземане на решение и други. 

Новото женско движение е и за установяване на нови практики 
в държавните институции. То издига искания за въвеждане на феми-
нистки ценности в тяхната работа, търсене на общо съгласие и най-
вече за създаване на демократична държава на участието. В този 
смисъл това движение не се стреми към отслабване на държавните 
институции, а в тяхното превръщане в структури, които насърчават 
справедливостта между половете. То търси начин за демократизира-
не на държавната власт, за постигане на висока степен на гражданско 
участие и за развитие на комуникацията между държавата и обще-
ството. 

Тази битка в много европейски страни се увенчава с частичен 
успех. Така например в Холандия от 1974 г. започва да се провежда 
целенасочена политика за подобряване на положението на жената на 
пазара на труда. Създадени са два правителствени органа за провеж-
дане на тази политика – Национален комитет „Година на жените“ и 
Консултативен комитет за еманципация. А през 1977 г. се приема и 
Правителствена програма за насърчаване на влизането на жени в 
държавния апарат. През 1980 г. се приема и закон за равно третиране 
на жените и мъжете в сферата на публичните услуги. 
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Всички тези пробиви на женското движение през периода на 
60–80-те години потвърждават извода на видната теоретичка на фе-
минизма Нанси Фрейзър, че „новото женско движение замени мо-
нисткото икономическо разбиране за справедливост с едно широко 
триизмерно разбиране за справедливост, което обхваща както ико-
номиката, така и културата и политиката“20. 

Съвременни измерения на женското движение 

Съвременният етап в развитието на женското движение за-
почва през 90-те години на миналия век. Той е свързан с провежда-
нето на Пекинската конференция под егидата на ООН през 1995 г. 
За първи път в историята на тази конференция присъстват предста-
вители на правителствата и на жени от неправителствени организа-
ции от целия свят. Те търсят заедно пътища за взаимодействие в 
името на решаването на „женския въпрос“ в новите реалности на 
границата на две епохи. Конференцията приема разгърната програ-
ма за действие в различните сфери на обществения живот, валидна 
за всички жени по света. Целта е включване в Целите на хилядоле-
тието на идеята за равнопоставеност на половете най-малкото на 
три равнища – образование, пазар на труда, политика. Като допъл-
нение през следващата 1996 г. се разработва и концепцията Gender 
Mainstreаming. Тя предвижда нов подход към интерпретацията на 
равнопоставеността на половете. Той предполага включване на 
принципа на равнопоставеност на всички равнища и във всички по-
литики. Това изисква прилагането на три вида стратегии – анализ 
на действието на старите стратегии, очертаване на специфични 
мерки за улеснение на жените в различните сфери както на иконо-
миката, така и на политиката, трансформиране на институциите. 
Този подход е изцяло застъпен в програмите и в дейността на меж-
дународната социалдемокрация и на нейните организации – СИ и 
ПЕС. Те очертават своите приоритети в няколко сфери – повече и 
по-добри работни места за жени, равно заплащане за равен труд, 
съвместяване на професионалния с личен живот на жените, овлас-
тяване на жените във всички сфери на обществения живот, достой-
ни грижи за децата, премахване на „стъкления таван“, борба срещу 

                                           
20 Фрейзър, Н. Цит. съч., с. 38. 
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насилието и трафика на жени и други. 
В последните изследвания и документи на социалдемокраци-

ята се обръща особено внимание на последиците от днешната ико-
номическа криза върху борбата за равнопоставеност. Подчертава 
се, че кризата „има женско лице” и застрашава постигнатото в мно-
гогодишната борба на женското движение. Господстващият неоли-
берализъм засилва отрицателните последици със своята рестрик-
тивна фискална и икономическа политика, с прехвърлянето на ком-
петенции на икономическата и бюджетна политика върху изпълни-
телната власт, с доминация на непрозрачните процеси и механизми 
на управление и стесняване на възможностите за демократичен 
контрол. Действието на тези принципи и на произтичащите от тях 
политики имат като резултат стесняване на присъствието на жените 
както в европейските, така и в националните институции. И на ев-
ропейско, и на национално равнище се отделят все по-малко сред-
ства за реализация на джендър проекти. Драстичното намаляване на 
дела на публичните услуги също създава предпоставки за изтласк-
ване на големи маси жени от пазара на труда. А тези, които остават 
там, се използват като по-ниско платена работна сила с несигурно 
работно място. „Разходите и рисковете се прехвърлят върху жените 
– се казва в едно изследване върху съвременните реалности. – 
Днешната европейска кризисна политика е политика със скрити 
карти по отношение на равнопоставеността“21. 

Каква е реалната картина, която показва състоянието на рав-
нопоставеността на жените в Европа на днешния етап. 

Данните показват, че сега 52% от населението на Европа са 
жени. 65% от тях са с университетско образование, докато при мъ-
жете този процент е 40%. Равнището на заетост при жените е 
62,5%, а при мъжете – 75,8%, а на частично работно време са 75% 
от работещите жени, докато при мъжете този процент е 25%. Днев-
ната надница на работещите жени е около 26 евро, докато при мъ-
жете е около 34 евро. Тези данни показват съществуващото голямо 
неравенство между мъжете и жените както на пазара на труда, така 
и по отношение на заплащането. Те потвърждават извода, направен 
по-горе, че кризата засяга в много по-голяма степен жените. 

                                           
21 Klatzer, E., Schlager, C. Die neoliberale Krisenpolitik gefährdet die Gleichstel-
lung. – Neue Gesellschaft, 2013, №3, S. 47. 
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По отношение на представителството на жените данните са 

също толкова обезпокоителни. Зита Гурмай, член на ЕП и президент 
на ПЕС–Жени, изнася следните цифри на последното заседание на 
Съвета на ПЕС в София: 13,7% от членовете на бордове в Европа са 
жени, а само 3% са на най-високите етажи на управлението. В поли-
тиката нещата не изглеждат по-добре. 24% от депутатите на нацио-
налните парламенти са жени, 26% от министрите в националните 
правителства са жени, а в Европейския парламент (ЕП) по-малко от 
35% от депутатите са жени и само една трета от членовете на Евро-
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пейската комисия (ЕК) са жени. Това означава, че са необходими 
около 40 години, за да се навакса изоставането в сферата на равно-
поставеността на половете.22 

Европейските институции от няколко години насам се опитват 
да преодолеят това неравенство. От 2010 г. ЕК е разработила стратегия 
в сферата на равнопоставеността, която предвижда специални дейст-
вия за прилагане на „джендър мейнстриминг” на всички равнища, ут-
върждава принципа за равно заплащане за равен труд и се обявява за 
успешно съчетаване на професионалния със семейния живот. Освен 
това тя предлага да се утвърди задължителна квота за 25% представи-
телство на жените в управителните тела на компаниите. На полити-
ческо равнище ЕК пледира за 40% квота при представителството на 
жените в листите за ЕП. Подобни норми са залегнали и в документите 
на ЕП през последните години. През 2012 г. той приема две важни ре-
золюции. Първата засяга проблема за приемане на такова законодател-
ство, което да уреди увеличаването на представителството на жените в 
бордовете на компаниите. До 2015 г. следва да се утвърди квота от 
30% представителство, а до 2020 г. то следва да достигне 40%. Друга 
законодателна инициатива е свързана с преодоляване на разликите в 
заплащане на труда, които сега са около 16,4%. Всичко това би довело 
до допълнителни мерки за овластяване на жените в сферата на иконо-
миката. Другата резолюция засяга равнопоставеността в политиката. 
Тук не става дума просто да се допускат жени в тази професия, не ста-
ва дума и за това политиката да дава изгоди за жените. Борбата е за 
друга кауза. Жените следва да заемат полагащото им се място в проце-
са на вземане на политически решения. Търси се паритет на полити-
ческо представителство и за двата пола. А за следващите европейски 
избори се приема предложението на ЕК за представителство минимум 
от 40% на двата пола в листите за ЕП. 

Приемането на квоти за политическо представителство на же-
ните, макар и доста спорно като решение, има своето значение в бор-
бата за равнопоставеност. Достатъчно е дори само да се подчертае, че 
то е доста разпространена практика. В момента в над 110 страни по 
света тя се използва за насърчаване на жените в тяхната битка за рав-
нопоставеност. Практиката показва, че видът на избирателната систе-
ма има значение. Там, където се прилага пропорционалната избира-
телна система, жените по-лесно пробиват в политиката. В Европа през 
                                           
22 Вж.: Gurmai, Z. Aiming for Рarity. – In: Women Up. FEPS, 2013, p. 17. 
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2012 г. при пропорционална избирателна система в парламентите вли-
зат около 25% жени, докато при мажоритарната този процент е едва 
14%, а при смесената – 17%. На последно място по представителство 
на жените в парламентите днес е Унгария с 9% жени.23 

Каквито и правила и норми на представителство да се предла-
гат, много по-важно значение има борбата за смяна на стереотипите. 
Практиката показва, че все още в Европа живеем в доминиран от 
мъжете свят. На долните равнища в политиката преобладават жени-
те. Същото е и тогава, когато трябва да се върши трудна и неблаго-
дарна работа. В същото време, когато една жена се издигне на висо-
ките етажи на политическото представителство, тя не винаги е убе-
дена, че трябва да работи за каузата на равнопоставеността. Типичен 
пример в това отношение е Маргарет Тачър, която, бидейки минис-
тър-председател на Великобритания, назначава само една жена в 
правителството си. Факт е, че идеята „жени помагат на жени“ не ви-
наги работи на полето на политиката. 

В заключение следва да се подчертае, че дългогодишната ис-
торическа битка за равнопоставеност далече не е завършила. Днес 
женското движение се изправя пред нови предизвикателства и най-
вече пред продължаващата доминация на неолиберализма. То трябва 
да придаде нов живот на посланията, завещани от историята. Трябва 
да започне да утвърждава на практика такъв начин на живот, който 
да дава по-широко признание не само на наемния труд, а и на грижа-
та за децата и възрастните, както и на другите видове труд. Трябва 
по-мощно да издигне глас за демокрация на участието. Тогава съв-
ременното женско движение ще получи и нов шанс – да поеме пътя 
на трансформацията на обществото към повече справедливост и со-
лидарност, в т. ч. справедливост и по отношение на половете. 

                                           
23 Wahlen in Ostmitteleuropa. Gendergerecht oder nicht? – In: Infobrief zur ge-
schlechterpolitischen Arbeit, Friedrich Ebert Stiftung, 2013, Nr. 2, S. 37. 
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overall work of the Party; various initiatives and the pressure exercised on the 
party leadership for defending the principle of gender equality in the policies of 
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paper specifically identified some successes as: the adoption of the bylaws of 
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occupy in international leftist organizations, state and local governments in 
Bulgaria and in the governing bodies of the BSP. The paper also pay attention to 
various problems related with: the local organizational structure; the combat 
against stereotypes regarding gender issues; the lack of solidarity among women 
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Въведение 

Създаването на обособена организация на жените в Българска-
та социалистическа партия (БСП) има своя предистория, основаваща 
се на историческите традиции, идейните принципи на европейската 
левица, императивните изисквания на демократичните международ-
ни институции и организации, на обществените и политическите 
тенденции в Европа и в света. 

Още с появата на политическата сцена в България през 1891 г. 
Българската социалдемократическа партия (БСДП), чийто наследник 
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е БСП, застава зад идеята за равни права на жените и мъжете във 
всички сфери на икономическия, социалния и обществения живот. В 
Бузлуджанската програма е записано категоричното изискване за 
„социално и политическо равенство между двата пола”. А като своя 
неотложна задача в политическата дейност партията посочва: „Все-
общо и непосредствено избирателно право на всички с възраст от 21 
години, без разлика на пол.”1  

През следващите десетилетия проблемът за равнопоставеност-
та на половете неизменно присъства в програмните документи на 
българските социалисти и е съществена част от активните им поли-
тически изяви. И независимо от превратностите на времето, оставили 
отпечатък върху организационното, идейно-програмното и полити-
ческото развитие на българската и европейската левица, равенството 
между мъжете и жените не загубва своето значение като ценност, 
политическа цел и социална практика. С името на партията като уп-
равляваща сила (БКП е ръководен фактор в правителството на Оте-
чествения фронт след 9 септември 1944 г.) е свързано и законодател-
ното закрепване на окончателно и пълно изравняване2 на правата 
между мъжете и жените в България – с приетия специален закон на 
17 октомври 1944 г. Така през следващите години се дават големи 
възможности за реални успехи в образователното ниво и професио-
налното утвърждаване на жените, за социалната им защита, за техни 
пробиви и в областта на политиката. 

В прехода към демокрация след 1989 г. т.нар. джендър проб-
лематика бе сред най-силно присъстващите теми в обществените по-
лемики изобщо и в частност в модернизирането на старите и във 
формирането на нови политически организации. БСП не правеше из-
ключение. Нещо повече, с подкрепата на сестринските партии от ев-
ропейската левица започна и се разви успешно процесът на изграж-
дане на социалдемократическа женска мрежа, като основа, върху ко-
ято стъпи бъдещата структура на жените-социалистки в БСП. 

Стремежът на БСП за пълноправно членство в Партията на ев-
ропейските социалисти и в Социалистическия интернационал съ-

                                           
1 БКП в резолюции и решения. Т.1, 1891-1917. С., 1987, с. 24, 27. 
2 През 1937-1938 г. за първи път жените в България получават частично 
право за участие в изборите за общински съветници и народни представите-
ли. Според закона обаче само омъжените и разведените жени с деца могат 
да гласуват, но не и да бъдат избирани.  
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щевременно изискваше цялостно обновление и пълно съответствие с 
принципите и ценностите на тези организации, сред които равнопос-
тавеността между мъжете и жените е поставена редом със свободата, 
справедливостта, солидарността и демокрацията.  

Учредяване и организационно развитие на ОЖС  

Обединението на жените-социалистки за паритет и солидар-
ност в БСП бе учредено на 23 април 2005 г. като хоризонтална пар-
тийна структура. В конференцията взеха участие 93 жени, членки на 
ВС на БСП, ОПКК, народни представители-социалистки, членове на 
Комисията за работа с жените към ВС на БСП, по две представител-
ки, определени от областните съвети на БСП. Гост на конференцията 
бе Сергей Станишев – председател на НС на БСП. 

Конференцията прие Временни правила за изграждане на об-
щинските и областните структури на Обединението. Съгласно чл.10 
от тях към областните съвети на БСП се изграждат съвети за работа с 
жените и се избира областен координатор, който да съдейства за из-
граждане на клубове на Обединението във всяка община. В приетите 
по-късно Правила за организацията и дейността на Обединението за 
основни цели бяха посочени: 

− Работа за отстояване равнопоставеността на половете в 
БСП и обществото и активизиране на жените в партийните среди; 

− Обединяване на усилията на жените за изработване на по-
литиката на БСП в областта на равнопоставеността на половете, за 
защита правата на жените на национално и местно ниво; 

− Участие в инициативата „Разгръщане на социалистичес-
кото женско движение”; 

− Работа за приобщаване на жените към БСП и нейната по-
литика; 

− Установяване на връзки със сродни структури на нацио-
нално и международно равнище; 

− Пропагандна, информационно-издателска и друга дейност 
с всички съвременни средства на комуникацията; 

− Организиране на семинари, обучения и срещи на своите 
структури и ръководства.3  

                                           
3 За паритет и солидарност (Информационен бюлетин на ОЖС в БСП), 
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Конференцията избра Съвет на Обединението от 51 членове, в 
който бяха включени представителки на всички 28 области. За пред-
седател бе избрана Катя Николова, а Оперативното бюро (като наци-
онален изпълнителен орган) бе в състав от 15 жени: Катя Николова, 
Анета Груйчева, Анна Янева, Атанаска Тенева, Валентина Богдано-
ва, Деница Златева, Донка Дончева, Дора Янкова, Емилия Масларо-
ва, Илияна Йотова, Катерина Кастелова, Любка Игнатова, Мадлен 
Стоянова, Нора Ананиева, Стефка Александрова. 

Обединението бе регистрирано с решение на ИБ на ВС на БСП 
с изх. № 95 от 5 май 2005 г. 

Конференцията прие също и Резолюция и Обръщение към же-
ните-социалистки. 

Формирането на обособена женска организация в БСП произ-
тичаше от разбирането, че проблемите на равнопоставеността на по-
ловете в нашата страна не могат и не трябва повече да бъдат подце-
нявани и изтласквани от дневния ред на обществото. Като членове на 
лява европейска партия с богат опит и добри традиции в реализира-
нето на политики с грижа към проблемите на жените ОЖС заяви го-
товността си да подпомогне партийното ръководство и тогавашното 
правителство на Тройната коалиция (2005–2009 г.) да се заемат без 
отлагане с решаването на въпроса за равнопоставеността на половете 
в България. 

Не бе случайно, че ОЖС се създаде в последната фаза на про-
цеса за присъединяването на България в Европейския съюз (януари 
2007 г.) и в навечерието на обявяването на 2007-а за европейска го-
дина на равните възможности. Що се отнася до привързаността на 
БСП към европейската левица, би трябвало да не се отмине фактът, 
че учредяването на Обединението на жените-социалистки се вписа и 
в подготовката на честването на 100-годишнината от появата на Со-
циалистическия женски интернационал на политическата сцена в Ев-
ропа през 1907 г. 

Успоредно с новоучреденото ОЖС продължи своята дейност и 
Комисията за работа с жените към ВС на БСП. От 20-те члена на Ко-
мисията 9 бяха избрани в състава на Съвета на Обединението, а от 
тях шест станаха членове на ОБ, което на този етап допринесе за по-
голяма координация и по-ефективна работа на двата органа. Безспо-
рен успех в дейността на младото Обединение бе приетата от 46-ия 
                                                                                           
2007, № 1, с. 70. 
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конгрес на БСП уставна норма за създаване на женска организация и 
за определяне на делегираните членове на ВС по един от двата пола. 
В приетия правилник за реда и начина на изграждане на областните 
съвети на БСП областните координатори на Обединението по право 
бяха членове на тези съвети, което бе една съществена положителна 
стъпка в утвърждаване на женското участие.  

46-ият конгрес на БСП на практика постави началото на реали-
зиране на приетите норми. В 182-членния състав на ВС бяха избрани 
55 жени, т.е. над 30%, като всяка една от 28-те области в България бе 
представена във ВС и от жена чрез делегирано членство.  

На Второто национално събрание (1 юли 2006 г.) освен отче-
тен доклад за дейността бе приета Програма за действие на Обедине-
нието за периода 2006-2010 г., в която бе посочена основната цел – 
да утвърждава принципите на паритет и солидарност, да допринася 
за преодоляване на кризата на представителството и за разширяване 
влиянието на БСП в обществото. На национално ниво основната цел 
бе, със своя капацитет, позиции и механизми за действие, Обедине-
нието да съдейства за успешното реализиране на националната стра-
тегия за равнопоставеност на половете. На европейско ниво целта бе 
превръщане на стратегическите цели, формулирани в „пътната кар-
та“, в ориентир за дейността на Обединението на националната и ев-
ропейската политическа сцена.  

Второто национално събрание замени временните с постоянни 
Правила за организацията и дейността на Обединението на жените-
социалистки за паритет и солидарност в Българската социалистическа 
партия, които бяха утвърдени от ВС на партията на 26 август 2006 г.  

Според приетите правила членството в Обединението се осъ-
ществява чрез индивидуално участие на жените-социалистки в мест-
ните клубове. На общинско (районно) ниво се изгражда само по един 
клуб, а към него може да се изграждат секции на тематичен, терито-
риален или друг принцип. На областно ниво се изграждат областни 
съвети, които избират областни координаторки. Национални органи 
са Националното събрание, което избира председател и Съвет на 
Обединението. Текущата работа се координира от Оперативно бюро, 
което се избира от състава на Съвета. 

В БСП постепенно свикваха с идеята за създаване на една (т.е. 
първата) от хоризонталните партийни структури, но подкрепата от 
партийните съвети по места и техните ръководства бе променлива.  

Независимо от препятствията от обективен и субективен ха-
рактер женската организация на БСП се утвърди като съществена 
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част от структурата и функционирането на партията. На съвместни 
заседания на Комисията за работа с жените-социалистки към ВС на 
БСП и НС на Обединението се обсъждаха всички актуални въпроси 
както на организацията, така и проектите за нова Програма и Устав 
на БСП.  

Третото национално събрание (12 ноември 2008 г.) на Обеди-
нението предшестваше провеждането на 47-ия конгрес на БСП. Обе-
динението със своите над 220 клуба и 5 000 активни жени-
социалистки демонстрира реално развитие и разширяване в периода 
на отчетно-изборната кампания, с много конкретни инициативи в от-
делните общини и на национално ниво, както и с участие в междуна-
родни изяви, семинари и политики с участие на Партията на евро-
пейските социалисти, на фондации и други политически партии от 
левия спектър.  

Третото национално събрание прие и Програма за действие на 
Обединението за периода 2008-2012 г., в която особено място бе от-
делено на: 

1) Разширяване и утвърждаване ролята на ОЖС в условията на 
новите програмни документи на БСП; 

2) Участие на Обединението в реализирането на държавната 
политика на равнопоставеността и равните възможности за всички; 

3) Засилване на международните контакти на Обединението с 
оглед прерастването му в реален фактор в регионалната и европей-
ската политика на равнопоставеността.4 

В новия Устав на БСП в чл. 46 бяха представени основните 
принципи на организация, структуриране и функциониране на Обе-
динението на жените-социалистки, а чл. 56 даде възможност за ини-
циатива на Обединението да прави предложения за кандидати за пре-
зидент и вицепрезидент, за народни представители и за членове на 
Европейския парламент, както и за представители в местните органи 
на властта. Тези уставни постановки стимулираха организационното 
разгръщане на Обединението и неговото ефективно функциониране. 
ОЖС отвоюва и в Устава бе записано като норма – равнопоставе-
ност при представителството на двата пола, но не по-малко от 
40% за всеки един от тях (чл.17, т.2).5 
                                           
4 Пак там, 2008, №3, 50-53. 
5 Устав на БСП, приет с решение на 47-ия конгрес на БСП на 23 ноември 
2008 г., с. 14, 66-67, 75-76. 
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Отново бяха изменени и допълнени Правилата за дейността на 
Обединението на жените-социалистки за паритет и солидарност в 
БСП. Делегатките взеха решение, че национален орган вече е нацио-
налната конференция (вместо национално събрание), която ще 
предшества редовните конгреси на БСП. Съставът на НС бе вече от 
58, а ОБ – от 13 членове. 

Четвъртата национална конференция, проведена на 7 април 
2012 г., акцентира върху факта, че клубовете на жените-социалистки 
и Обединението са вече утвърдени в живота на БСП. Имат своята 
съществена роля в реализиране политиката на партията с формите и 
методите, присъщи на жените – с тяхната активност, инициативност 
и интересни идеи. Конференцията прие нова програма за действие за 
следващия отчетен период 2012-2016 г. с четири генерални цели: 

1) Принос на ОЖС за разширяване влиянието на БСП в бъл-
гарското общество за спечелване на следващите парламентарни из-
бори; 

2) Прилагане на европейските принципи на Gender 
Mainstreaming при разработване на алтернативните политики на БСП 
и в процеса на реализацията им на национално и местно равнище; 

3) Утвърждаване на ОЖС като фактор при изпълнение на по-
литиката на БСП, както и за нейната модернизация и за провеждане 
на принципа на паритета като един от съществените критерии за тази 
модернизация; 

4) Превръщане на ОЖС в активен и инициативен участник в 
дейността на организацията на Жените в ПЕС със специална роля на 
Балканите и в Черноморския басейн.6 

В ръководния орган – Националния съвет на Обединението, 
бяха избрани 79 членове, а в ОБ – 19. Катя Николова отново бе пре-
избрана за председател на ОЖС. За пръв път бяха избрани трима 
зам.-председатели – Атанаска Тенева, по партийната дейност; Мари-
ана Бояджиева – по изборна дейност, и Деница Златева – междуна-
родни контакти, както и Любка Игнатова за секретар (обща коорди-
нация). Обновлението на ОБ бе 50%. 

Правилата на Обединението отново бяха изменени и допълне-
ни. Променено бе названието, като отпадна „за паритет и солидар-
ност“, и така се получи унифициране с Устава – „Обединение на же-
ните-социалистки в БСП“. Създаден бе нов член 12 а, който регла-
                                           
6 За паритет и солидарност, 2012, № 1, 20-23. 
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ментира членството в областните съвети на Обединението и избора 
на областната координаторка от този състав. 

По решение на ОБ на НС на ОЖС през втората половина на 
2012 г. се проведе преглед на организационно-кадровото състояние 
на общинските и районните клубове на Обединението. Разработен бе 
план за организационното осигуряване на дейностите и събирането 
на данни за количествения и качествения състав. Прегледът продъл-
жи до края на 2012 г., а анализът бе приет на заседание на ОБ през 
март 2013 г. Обобщените данни показват, че в 80 общини няма из-
градени общински клубове, тук са включени и тези, за които предс-
тои възстановяване по една или друга причина, като проблемите са 
преди всичко в областите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Пазар-
джик, Сливен, София-област и Стара Загора. От 35 района в градове-
те с районно деление (София, Варна и Пловдив) няма изградени клу-
бове в 5 района, от които два са във Варна. За две години (от 2010 г. 
до 2012 г.) увеличението на жените-социалистки в местните клубове 
е с 1814, като общият брой е 8470, а нарастването от 2008 г. до 2012 
г. е с над 3 хиляди. С полувисше и висше образование са 4328 жени, 
от които с научни степени и звания са 75. До 35-годишна възраст са 
само 953. Най-много са заетите в частния сектор и в областта на об-
разованието, науката и културата. Студентките са едва 182. В анали-
за е посочено, че проблемите при създаване на местните клубове са 
от различен характер – спецификата на смесените райони, липса на 
сътрудничество с общинските съвети на БСП, слаба активност от 
страна на областните координаторки на Обединението.7 

През този период бе направен пилотен проект-анкета в облас-
тите Бургас, Пловдив и Хасково с 280 анкетирани за участието на 
жените в обществено-политическия и икономическия живот и проб-
лемите на равнопоставеността. Анкетата бе реализирана сред две 
групи жени: членове и симпатизанти на БСП, и такива с друга поли-
тическа ориентировка. Общо е заключението, че: „В условията на 
криза на преден план излизат въпросите за бедността, безработицата 
и социалните проблеми, макар че обществото не си дава равносмет-
ка, че това води до неравнопоставеност и изолиране на жените и съз-
дава дефицит от справедливост.“8 

В плановете на ОЖС организационното структуриране и ук-
                                           
7 Пак там, 2013, № 2, 2-15. 
8 Пак там, 22-26. 
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репване заема особено място, както и активизиране на взаимодейст-
вието между Оперативното бюро на ОЖС и местните структури за 
своевременно решаване на проблемите, за стимулиране участието на 
жените при разработването и вземането на управленски решения на 
местно и национално ниво. За решаване на реалните потребности на 
жените ОЖС се стреми да засили партньорството си със синдикатите 
и неправителствените организации, с партиите от Коалиция за Бъл-
гария – за организиране на съвместни инициативи по актуални въп-
роси и конкретни проекти. 

Какви са положителните практики от досегашната дейност на 
Обединението на жените-социалистки? 

С ентусиазъм и всеотдайна дейност общинските клубове на 
Обединението се утвърдиха като авторитетни структури на БСП и 
продължават да внасят своя принос в разширяване влиянието на пар-
тията в обществото. 

В рамките на кампанията на ПЕС „Да поставим децата на пър-
во място“ и с личното участие на Зита Гурмай – президент на ПЕС–
Жени, се проведоха дискусии в София, Бургас и Варна и се отправи-
ха препоръки към местните и националните институции. 

Серия от изяви Обединението посвети на „Годината на равни-
те възможности“ и равното заплащане за равен труд с участието на 
професионалисти от различни области и представители на МВР. В 
Бургас, Русе и София многостранно анализираха насилието над же-
ните, в т.ч. и домашното насилие. 

Широко бе дискутирана и „Пътната карта на равнопоставе-
ността“ в Хасково, Ямбол, Бургас, Монтана, Стара Загора, р-н „Сла-
тина“ – София, с настояване да се приеме от Народното събрание 
специален закон за равните възможности.9 

Обединението поде и самостоятелна инициатива, свързана със 
защита на майчинството и децата в борбата с демографската криза в 
България. Изработената концепция за майчинството от жени-учени 
от р-н „Средец“ – София, бе приета на заседание на НС на Обедине-
нието и предложена на областните и общинските структури за об-
съждане.  

                                           
9 Пак там, 2008, № 3, 16-17. 
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В подписката срещу увеличаването на пенсионната възраст 
особено се проявиха структурите от Кърджали, София и Пловдив. 

Жените от Обединението активно подкрепиха и референдума 
за построяването на АЕЦ „Белене”. 

Структурите на Обединението от Пловдив-град и Пловдив-
област дискутираха темата за „Равнопоставеност на жените и мъжете 
в България: заетост и пазар на труда.“ 

Местната структура на Обединението в Хасково организира 
през 2011 г. семинар за ролята на жените в местната власт с участие-
то на 60 жени не само от БСП, но и от женски организации на парти-
ите от Коалиция за България.10 

Това е част от цялостната дейност на местните структури, кои-
то работят не само по инициативите на ПЕС и на Националния съвет 
на Обединението, но имат и много свои инициативи, които касаят 
ежедневието на жените и решаването на реалните проблеми. 

Политическо образование и обучение 

Много важен елемент от цялостната дейност на Обединението 
на жените-социалистки е политическото обучение и образование на 
неговите членове. Съвместно с Центъра за исторически и политоло-
гически изследвания при НС на БСП бяха разработени обучителни 
програми и потърсено партньорство с фондации на партии от ПЕС–
Германската социалдемократическа партия, Френската социалисти-
ческа партия, Холандската партия на труда и Лейбъристката партия 
във Великобритания. 

В началния етап от дейността на ОЖС до 2007 г. получихме 
ценна подкрепа от френската фондация „Жан Жорес” за провеждане-
то на 4 национални семинара във връзка с изборите за президент и 
вицепрезидент на България (септември 2006 г.). В Кърджали, Слън-
чев бряг, София и Пловдив бяха обучени жени от няколко региона за 
мощна подкрепа на жените-избирателки в полза на кандидат-
президентската двойка Първанов – Марин.  

Мобилизиращо въздействие за участието на младите хора 
(предимно жени) от българския и ромския етнос от Пазарджик и Ви-
дин в президентската кампания през 2006 г. имаха два семинара, 

                                           
10 Пак там, 2012, № 1, с. 15. 
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проведени със съдействието на холандската фондация „Алфред Мо-
зер”.  

С 4 семинара по линия на сътрудничеството с фондация „Жан 
Жорес” беше подкрепено участието на ОЖС и БСП в избирателната 
кампания за Европейски парламент през 2007 г. 

Други два семинара бяха специално посветени на участието на 
жените в местните избори. Добре организирани, тези семинари пока-
заха високия потенциал на кандидатките на БСП, някои от които ус-
пешно навлязоха в местната власт.  

До края на 2008 г. политическото обучение в Обединението на 
жените-социалистки премина главно под знака на подготовката на 
новите програмни документи на БСП – Програма и Устав. Проектът 
„Жените в политиката”, реализиран с германската фондация „Фрид-
рих Еберт”, се изпълняваше под формата на 6 двудневни семинара – 
те бяха проведени в областите Видин, Силистра, Велико Търново, 
Кърджали, София и Русе. На базата на обсъжданията и предложения-
та, направени на семинарите, бяха написани конкретни текстове и 
предоставени на комисиите по изработване на новите Устав и Прог-
рама на БСП. 

Със съдействието на Обединението много млади жени взеха 
участие в организираните с фондация „Жан Жорес” 4 младежки се-
минари в София, Пловдив, Смолян, Бургас и Стара Загора, в два от 
които гостуваха и френски лектори. Темата на тези семинари „Мо-
дернизация и програмно обновление” също бе подбрана с оглед на 
подготовката на новите документи на БСП. 

Политическото обучение бе в основата на дейността на ОЖС и 
през 2009–2011 г. Продължи добрата практика от предишни години 
да се организират женски семинари съвместно с ЦИПИ и в сътруд-
ничество с Бюро България на фондация „Фридрих Еберт”. С цен-
тралното ръководство на Младежкото обединение в БСП бе осъще-
ствено успешно партньорство при подбора на млади жени за включ-
ване в обучителната дейност. 

Общо 9 семинара с фондация „Фридрих Еберт” през 2009–
2011 г. бяха обособени тематично съобразно политическия календар 
в страната и политическите изяви на БСП. Във връзка с изборите за 
Европейски парламент (7 юни 2009 г.) и за Народно събрание (5 юли 
2009 г.) бяха организирани 3 семинара, в които участваха жени-
социалистки от София-област; Стара Загора и Сливен; Пловдив и 
Пазарджик. 

През 2010 г. основна тема на обученията бе „Жените в услови-
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ята на икономическа криза”. В проведените 3 семинара с фондация 
„Фридрих Еберт” бяха обхванати жени от областите Смолян, Хаско-
во, Кърджали, Бургас, Ямбол, София-област, Перник, Благоевград и 
Кюстендил. 

Програмата на ОЖС за обучения през 2011 г. бе съобразена с 
изборите за президент и за местна власт в България. По темата „Же-
ните в кампания Избори ‘2011” бяха обучени представителки на 
структурите на ОЖС от областите Ловеч, Плевен, Пазарджик, Вели-
ко Търново и Габрово.  

Извън семинарите с германската фондация се търсеха и други 
възможности за включване на повече жени в обучителни мероприя-
тия. През 2010 г. НС на БСП финансира семинар за жените от Видин, 
Враца и Монтана на тема „Жените в условията на икономическа кри-
за”. 

Структурите на Обединението също търсеха и намериха ре-
сурси за регионални семинари по тематиката, съобразена с програма-
та на Оперативното бюро на ОЖС – такива бяха проведени в Хаско-
во, София, Пловдив и др.  

През 2012–2013 г. фондация „Фридрих Еберт” подкрепи обу-
чителната дейност на ОЖС с провеждането на 3 семинара за облас-
тите Разград, Търговище, Шумен; Русе и Силистра; Варна и Добрич. 

Общата оценка за политическото образование и обучение е 
положителна. На семинарите се проявиха добрите организаторски 
умения на областните координаторки на ОЖС; активното участие на 
жени-социалистки от всички възрасти – и по-зрели и опитни, и по-
млади активистки на Младежкото обединение и ОЖС; умелият под-
бор на теми и опитни лектори и т.н.  

Информационен бюлетин „За паритет и солидарност” 

В цялостната си дейност ръководството на Обединението на 
жените-социалистки винаги се съобразяваше с необходимостта от 
подобряване на информираността на своите членове и на всички 
привърженици на БСП по проблемите на равнопоставеността на по-
ловете. С подкрепа от партийното ръководство от началото на 2007 г. 
започна издаването на информационнен бюлетин „За паритет и со-
лидарност”, чиято периодичност е 4 броя годишно. Редакционният 
екип се ръководи от проф. Нора Ананиева и зам.-редактор Таня Тур-
лакова (членове: Донка Дончева, Мадлен Стоянова, Теменужка 
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Прашанова и Жулиета Авджиева; по-късно на мястото на Д. Донче-
ва, М. Стоянова и Т. Прашанова бяха включени Антония Петрова, 
Атанаска Тенева, Любка Игнатова и Красимира Стойкова). Въпреки 
немалкото трудности, членовете на редколегията успяха за тези 8 го-
дини да подготвят и издадат вече 22 броя до края на 2013 г. Стреме-
жът на екипа е съдържанието на всеки брой да отговаря на актуални-
те задачи на БСП, на целите и тенденциите в ПЕС и СИ, на дейността 
на местните структури на Обединението. Силен акцент в бюлетина 
бе поставен върху представянето на кандидатките на БСП за различ-
ни изборни позиции – в Европарламента, в Народното събрание, в 
местната власт. Дадена бе възможност на страниците на бюлетина да 
се представят утвърдени джендър фондации в България, за да се 
подпомогне взаимодействието на местните структури с гражданско-
то общество. Постоянно и широко внимание се отделя на дейността 
на местните клубове на Обединението.  

Без преувеличение може да се каже, че бюлетинът „За паритет 
и солидарност” вече си извоюва място сред утвърдените периодични 
издания не само на БСП, но и сред организациите в страната, зани-
маващи се с проблема за равнопоставеност на половете. Неговият 
тираж (1 000 броя) позволява да се стигне до всички областни и об-
щински партийни организации и да се подпомага тяхната дейност. 
Интерес към изданието проявяват различни женски неправителстве-
ни организации и сдружения, най-големите библиотеки у нас, а по 
линия на международния обмен списанието достига и до големи 
университети и заинтересовани институции в чужбина. И това е така, 
защото БСП и ОЖС са единствените партийни структури в България, 
които издават специализирано списание по проблемите на равнопос-
тавеността на половете.  

Международна дейност 

Сериозно място в дейността на Обединението заема междуна-
родната дейност. ОЖС приема отношението към жените и пробле-
мите на равнопоставеността за съществена част от левия проект „Но-
ва социална Европа“. Тази политика е резултат от изпълнението на 
12-те критични области, посочени в Пекинската платформа на ООН 
(1995 г.), като социалната изолация на жените, насилието над жени-
те, дискриминацията им на трудовия пазар, жените и човешките пра-
ва, жените и властта и достъпа им до вземане на решение и др. Това 
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са постоянни приоритети и в дейността на ПЕС–Жени, включително 
и на ОЖС като част от тях.11 

Обединението на жените-социалистки разглежда национални-
те проблеми в контекста на европейските решения и инициативи, ка-
то поставя акцент върху задълбочаване на международното сътруд-
ничество и участието в съвместни инициативи. След създаването си 
през 2005 г. ОЖС затвърди своите международни позиции в рамките 
на ПЕС–Жени и Социалистическия интернационал на жените. През 
декември 2009 г. Деница Златева бе избрана за член на Бюрото на 
ПЕС–Жени, а през 2012 г. на това място бе избрана Маруся Любчева. 
Същата година Деница Златева бе избрана за вицепрезидент на Со-
циалистическия интернационал на жените. 

Обменът на мнения, текущият информационен поток от жени-
те на ПЕС към ОЖС съдейства за изработване на национален дневен 
ред. Тази дейност е част от процеса на интегриране на България в 
ЕС, която придоби нови измерения след нейното приемане и прове-
дените избори за Европейски парламент през май 2007 г. и 2009 г. 

Важно направление в дейността на Обединението до днес е 
участието на негови представители в международни форуми и сре-
щи, организирани от Европейския парламент, Европейската комисия 
и Партията на европейските социалисти и реализирането на конкрет-
ни европейски инициативи в български условия.  

През юни 2006 г. народни представителки-членове на БСП 
взеха участие във Втората световна конференция за жените-
парламентаристки в София, която бе посветена на ефективната защи-
та на децата и младежите в областта на здравеопазването и образова-
нието и тяхното умствено и психическо състояние.  

Делегация на ОЖС, водена от Катя Николова, взе участие в 
конгреса на ПЕС в Порто, Португалия, през 2006 г., на който бе при-
ета резолюция относно равнопоставеността на половете и обявена 
кампанията против трафика на жени, в която се включиха и местните 
организации на Обединението в България. 

През 2007 г., в годината на равнопоставеността, се проведе за-
седание на Съвета на ПЕС в София, в рамките на което с участието 
на делегатки от различни европейски страни, от националното, об-
ластното и общинските ръководства на Обединението се проведе 
дискусия под мотото „Жените в управлението“. Равнопоставеността 
                                           
11 Пак там, 2008, № 3, с.10. 
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и участието на жените на всички нива на изпълнителната власт в 
процесите на вземане на решения в политиката изобщо, както и не-
обходимостта от ясна законодателна база бе изведено от Зита Гурмай 
– президент на ПЕС–Жени, като един от основните стълбове на ев-
ропейската демокрация и на Манифеста на ПЕС. В този контекст ра-
ботата на ОЖС бе определена като важен елемент от общата полити-
ка за равнопоставеност, която изисква да се развива партньорство и 
сътрудничество между половете, като се насочат усилията на ОЖС 
за приемане на специален закон за равните възможности от 40-то 
Народно събрание. 

През 2007 г. представителки на ОЖС взеха участие в честване-
то на 100-годишнината на Социалистическия женски интернационал 
в Щутгарт. През същата година членове на ръководството се вклю-
чиха активно в международната конференция на тема „Нови предиз-
викателства и възможности пред социалдемократическата политика 
на равнопоставеността“, като се акцентира върху проблемите на 
участие на жените при вземане на управленски решения. 

През 2008 г. представителки на Обединението взеха участие в 
ХІХ конгрес на Социалистическия женски интернационал в Атина, 
преминал под мотото „Правата на жените са човешки права“, с при-
зив към правителствата да гарантират по-нататъшното прилагане на 
принципа за равнопоставеност на половете във всички области на 
живота. 

В поредицата от международни прояви на Обединението се 
открои участието на членове на Оперативното бюро във Втората ев-
роазийска среща на Асоциацията на деловите жени в столицата на 
Казахстан – Астана, които участваха като основни панелистки в дис-
кусията на тема „Прогрес чрез взаимодействие“. Срещата отрази же-
ланието на жените от различни държави и континенти, независимо 
от своя социален статус, възраст и определен вид дейност, да реша-
ват актуалните въпроси на съвременността. 

Широко представителство ОЖС получи на годишната среща 
на ПЕС–Жени в Мадрид през 2008 г. под наслов „Жените в полити-
ката“. Там се проведе и заседание на Съвета на ПЕС, което прие пре-
дизборния Манифест за изборите в ЕП през 2009 г., който включи 
джендър подхода в раздела за социалната и икономическата полити-
ка, както и цял раздел, посветен на правата на жените и на „борбата 
за равенство на половете в ЕС“. 

Представител на ОЖС участва и в инициативите на Джендър 
мрежата в Централна и Източна Европа, по покана на Соня Локар. 
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През декември 2009 г. в Прага на проведената конференция на 
жените на ПЕС Деница Златева бе избрана за член на ИБ на органи-
зацията. Конференцията премина под мотото „Феминизмът на ХХІ 
век: Европейската харта за правата на жените ли е пътят напред?“ 
Особено място бе отделено на подобряване на грижите за децата и 
гарантиране на достъпни и качествени публични услуги.12 

В разгара на световната икономическа криза в Княжество Ан-
дора представителки на Обединението обсъдиха на заседание на Съ-
вета на Социнтерна на жените политиката на равнопоставеност меж-
ду половете като основа за постигане на социално и икономическо 
развитие. Жените-социалистки подчертаха, че кризата в България се 
задълбочава в резултат от управлението на ГЕРБ и води до увелича-
ване нивото на безработицата, която засяга повече жените. 

През 2011 г. членовете на ОЖС взеха активно участие в кам-
панията на ПЕС–Жени за преодоляване разликата в пенсиите при 
двата пола, като се преодолее неравенството между мъжете и жени-
те. Кампанията бе подкрепена от Зита Гурмай, която посети Бълга-
рия и взе участие в дискусия със софийските социалистки. 

В годишната конференция на ПЕС–Жени в Брюксел през 2012 
г. с мото „Борба с безработицата на младите жени“ участва и предсе-
дателката на ОЖС – Катя Николова. На конференцията се изведоха 
изключително важни социални послания към обществото на фона на 
финансовата и икономическата криза, поставила хората в унизително 
положение в много от страните-членки на ЕС, както и в България, 
което определи и основните тематични направления на кръглите ма-
си, проведени в рамките на конференцията: „Пречки за равен достъп 
до пазара на труда“ и „Гарантиране на заетост за младите жени“. 

По покана на евродепутатите от БСП женски делегации невед-
нъж посещават Брюксел във връзка с европейската инициатива „От-
ворени врати“. През 2008 г. членовете на ОБ на НС на ОЖС се срещ-
наха с комисар Шпидла (който тогава отговаряше за равнопоставе-
ността на половете в ЕК) по проблеми на децата в неравностойно по-
ложение и децата, лишени от родителски грижи. 

Традиционни са посещенията в България при БСП и ОЖС на 
председателката на жените на ПЕС – Зита Гурмай, която се включи в 
редица предизборни кампании, както и на други евродепутати от 
групата на ПЕС. 
                                           
12 Пак там, 2010, № 1, с. 11. 
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През 2013 г. ОЖС отново бе домакин на конференция на же-
ните на ПЕС, преминала под мотото „Жените! Срещу кризата“. С 
разнообразни доклади и презентации в два панела: първи: „Защо 
„мълчалива“ криза за жените?“ и втори: „Как жените да се изправят 
срещу кризата?“, са формулирани конкретни задачи и ангажименти, 
за да се намерят необходимите решения срещу кризата, която засяга 
нежната половина на човечеството в дългосрочен план. Панелистите 
очертаха и конкретните проблеми в областта на селското стопанство, 
образованието и политиката. Много ясно пролича решимостта на 
участничките да обединят усилията си, за да върнат доверието и на-
деждите у хората и да не позволят финансови и политически конюн-
ктури да диктуват живота на всички. 

С впечатляващото участие на жените от ОЖС и гостите от 
ПЕС бяха засегнати основни проблеми, превърнали се в сериозни 
предизвикателства пред жените в Европа. 

Много естествено на форума като съпътстващо събитие Зита 
Гурмай откри и кампанията „Равно заплащане, време е“. Катя Нико-
лова подкрепи инициативата и откри кампанията и за българските 
жени, за да стане обществото по-чувствително на тази тема, като 
част от демократичните принципи, по които то се изгражда. 

От 8 до 10 ноември 2013 г. в Истанбул се проведе заседание на 
Социалистическия интернационал на жените на тема: „Цели на хи-
лядолетието за развитие и програма за развитие след 2015 година“ 
със специална сесия на тема: „Жените и арабската пролет“. Участие в 
заседанията взеха Деница Златева като вицепрезидент на СИЖ и де-
легация на ОЖС.  

ОЖС отделя внимание и на сътрудничеството със сродни ор-
ганизации от балканските държави. Наред с контактите, които уста-
новяват местните клубове от граничните области, на среща в Скопие 
на политически организации от Македония, България, Албания и Ко-
сово представителите на БСП споделят постигнатото по равнопоста-
веността на половете.  

В програмата на ОЖС за 2012-2016 г. специално внимание е 
отделено на политиката на сътрудничество със сродни организации 
от Черноморския регион и развитие на контактите със Сърбия, Ру-
мъния, Македония, Турция и Гърция.  

Предстои и изграждането на общински клубове на ПЕС–Жени 
с цел „системно взаимно информиране и установяване на необходи-
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мите документи“13. 
Отварянето към европейските партньори и към тези от балкан-

ските страни е една от положителните характеристики на ОЖС, коя-
то спомага за изграждане на неговата визия и на неговия авторитет 
като част от европейското женско обединение на Партията на евро-
пейските социалисти. Ръководството на ОЖС изразява убеденост, че 
това трябва да получи още по-голям интензитет през следващите го-
дини.  

Заключение 

Създаването на ОЖС е важна стъпка в процеса на обновление 
на БСП и в усилията й да съобрази своята визия с европейските леви 
принципи и политика и с международните демократични стандарти 
по отношение на равнопоставеността на половете. За краткото време 
от своето съществуване ОЖС се утвърди като активна хоризонтална 
структура в социалистическата партия; стана разпознаваема и търсе-
на организация от различни НПО и женски сдружения в България; 
получи признание от леви европейски и международни организации. 

Разбира се, добрите резултати от изминалите 8 години не бива 
да успокояват, тъй като не са преодолени напълно препятствията за 
постигане на фактическа равнопоставеност между мъжете и жените 
както вътре в БСП, така и в българското общество изобщо. Но ръко-
водството на ОЖС и местните структури осъзнават своята отговор-
ност и продължават борбата за реално изпълнение на уставните нор-
ми за най-малко 40% представителство и на двата пола във всички 
органи и избирателни кампании. Защото на БСП (съответно на ОЖС) 
най-много приляга като част от европейската левица да осъществи и 
истински паритет между мъжете и жените и на партийно ниво, и в 
българските условия.  

                                           
13 Пак там, 2012, № 1, с. 22. 



 

 

ЖЕНСКОТО ЕЛЕКТОРАЛНО УЧАСТИЕ 
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This paper deals with women’s involvement in the Bulgarian democratic political 
process as voters. The topic is largely underresearched and stands in the shadow of 
other issues such as women’s political participation in the state and party structures. I 
use the exit-poll sociological method to delineate the gender structure of vote in recent 
Bulgarian national elections so that some preliminary explanations can be given. My 
general conclusion is that Bulgarian politics has not yet proposed substantial reasons 
for women to change political preferences on the basis of clear interests and policy 
issues. Among the socio-demographic characteristics of citizens, gender appears to be 
the least important in voter’s motivation. 
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Темата, която съм си поставил за цел да маркирам, е слабо из-
следвана и засяга само периферно вниманието на българските соци-
ални учени. Въпросът за политическото поведение на жените при-
надлежи на богато и неразорано научно поле, където трябва да наме-
рят място рефлексии върху ценностите, мотивациите, мобилизации-
те, действията и ефективността при участието на жените в полити-
ческия процес. Основният акцент в провежданите досега изследва-
ния пада върху политическото представителство, и по-точно върху 
включването на жени в системата на политическото управление – ка-
то народни представители, министри и заместник-министри, кметове 
и председатели на общински съвети, висши магистрати, членове на 
ръководствата на политически партии, а също и присъствието им в 
кандидат-депутатски листи до определена предна позиция. Отчасти 
коментиран е и качественият аспект, свързан с конкретната роля на 
жените в политиката при вземането на решения, в медийното прост-
ранство, в отстояването на гледни точки при едни или други казуси. 
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В по-общ теоретичен план са изучени и конкретните проблеми на ра-
венството на половете при упражняването на граждански, в т.ч. по-
литически права. Твърде малко, за съжаление, е докоснато женското 
електорално участие, ангажираността на жените като избиратели 
в политическия процес. 

Тази тема има сериозен обществен и политически резонанс. На 
първо място, навлизането в нея допринася за по-пълно разбиране и 
систематизация на политическата роля на жената в съвременното 
българско общество. И на второ, тя позволява да се разкрият особе-
ности на политическия процес и на функционирането на партийните 
субекти, като смисъл и съдържание на послания, таргетиране на из-
биратели, формулиране на политики.  

Ограничените задачи на моя текст изискват предварителни 
уточнения. За сравнително по-пълна картина на изследваната проб-
лематика са необходими допълнителни изследвания. Те би следвало, 
в количествен и качествен смисъл, да изяснят социално-демограф-
ския профил на жените в електоралния процес, да фиксират периме-
търа на техните мотиви и спецификата на реализирания политически 
избор. Тук се ограничавам само с основните натрупвания по пол и 
техните потенциални обяснения. 

Друго ограничение визира избрания период, и по-точно време-
то между 2001 г. и 2013 г. Тези 12 години са важни не само с непос-
редствената си актуалност за нас. Изходният им пункт традиционно 
се възприема като разграничител, вододел в периодизацията на пре-
хода. Анализаторите по различен начин интерпретират значението на 
2001 г. и появата на Националното движение Симеон Втори (НДСВ) 
– край на двуполюсния модел или на двублоковото противопоставя-
не, начало на втора партийна система или на криза на идеологиите, – 
но са единодушни в оценката си за повратен момент в съвременната 
българска политическа история. Наличието на ветрило от възможни 
сериозни електорални предпочитания, натрупаният опит в демокра-
тичните процедури по излъчване на представителство, ясната евро-
пейска перспектива, довела в крайна сметка до пълноправно членст-
во в ЕС, и постепенното профилиране на политическите сили в евро-
пейските партийни фамилии по оста ляво-център-дясно допринасят 
за по-релефни изводи на електоралното поведение. 

Подходът, който използвам, представлява анализ на данни от 
класическите exit-poll проучвания. Те, както е известно, регистрират 
мненията на респондентите при излизане от избирателната секция и 
позволяват, наред с осъществения вот, да се събере информация за 
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пола, възрастта, населеното място, дохода, образованието, предиш-
ното електорално поведение на избирателя. Разликата с обичайните 
демоскопски изследвания, които също обработват подобна информа-
ция, е в избора на момент. Решението за кого да гласуваме невинаги 
е изначално ясно. Особено след 2001 г. (и това е така поне до 2011-
2012 г.), когато степента на политизация на българското общество 
намалява, ясната и категорична принадлежност към даден полити-
чески лагер спира да бъде правило. В обикновена, неизборна обста-
новка хората често не са взели за себе си ясно решение, и отговарят 
на електоралния въпрос било по лишени от плътност и рефлексив-
ност симпатии, било произволно, с конюнктурен и заровен в конк-
ретния ден аршин, без оттук да следва гаранцията, че биха повторили 
отговора си практически, в изборния ден. Напротив, екзит-полът 
предлага по-голяма достоверност, защото регистрира не динамика на 
предварителни нагласи, а вече случило се електорално поведение. 

И накрая – видовете вот, от които ще се интерпретират екзит-
пол данни. Тъй като целта ни е да проследим политически пристрас-
тия, ключово значение имат парламентарните избори, където граж-
даните се произнасят върху различни партийни оферти: става дума за 
17 юни 2001 г., 25 юни 2005 г., 5 юли 2009 г. и 12 май 2013 г. По съ-
щата логика, заради партийния характер на вота, са взети под внима-
ние и изборите за Европейски парламент, проведени на 20 май 2007 
г. и 7 юни 2009 г. Отделно обосноваване изисква включването на 
първия тур на изборите за президент от 23 октомври 2011 г. Вярно е, 
че те са мажоритарни по спецификата си, и засилената роля на лич-
ностния елемент принципно намалява тежестта на партийно-
идеологическите ориентации. Същевременно 2011 г. попада в акту-
ална и близка до нас политическа конфигурация. Президентският вот 
тогава се осъществява в ситуация на нарастваща политическа поля-
ризация, на остър конфликт, при който дебатът бива изведен до го-
ляма степен на партийна плоскост. За двамата основни претенденти – 
Росен Плевнелиев и Ивайло Калфин, се гласува не само по персо-
нални съображения, а и в контекста на конфронтацията ГЕРБ–БСП. 
От своя страна заявката на Меглена Кунева, макар и непартийна, се 
прицелва в електорална ниша, където много скоро след това ще за-
почне да се формира партиен субект. Такъв тип мотиви не могат да 
бъдат приложени, например, към президентските избори от 2006 г., 
когато гласуването за Георги Първанов, макар и ясно партийно под-
крепен, не може да бъде обяснявано само и единствено с партийната 
ориентация на избирателите. А също така резултатите от 2011 г. по-
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казват любопитна тенденция на преоценка и на промяна в нагласите, 
която ще направи логичен пътя към 2013 г. Например екзит-полът 
сочи, че едва 62% от гласувалите за Ивайло Калфин са били избира-
тели на БСП през 2009 г. Това разширяване на електоралната пери-
ферия, въпреки че е тема на друг тип анализ, спомага за обяснение на 
част от процесите в българския политически живот през следващите 
2 години.  

В няколко таблици представям структурата на вота за основни 
политически сили на различните избори според индикатора пол на 
респондента. 

Табл. 1. Парламентарни избори 2001 г. 

 Коалиция 
‘Гергьов-
ден-ВМРО’

Коалиция 
‘ДПС-

Либерален 
съюз-

Евророма’ 

Коалиция 
‘За Бъл-
гария’ 

Национално 
движение  

‘Симеон II’ 

Обединени
демократични

сили 

Пол 

Мъж 55,8% 57,9% 46,4% 46,5% 47,9% 

Жена 44,2% 42,1% 53,6% 53,5% 52,1% 

Източник: ББСС Галъп Интернешънъл 

Табл. 2. Парламентарни избори 2005 г. 
 Дви-

жение 
за пра-
ва и 
свобо-
ди 

(ДПС) 

Демок-
рати за 
силна 
Бълга-
рия 

(ДСБ) 

Българ-
ски на-
роден 
съюз 

(ССД, 
БЗНС-
Мозер, 
ВМРО)

Коа-
лиция 
за 

Бъл-
гария

Коалиция 
ОДС 

(СДС, 
ДП, „Гер-
гьовден” 
и др.) 

Нацио-
нално 
движе-
ние Си-
меон 
Втори 

/НДСВ/ 

Нацио-
нално 

обедине-
ние 

„Атака”

„Новото 
време”

Пол 
Мъж 51,2% 40,6% 43,1% 43% 46% 40,7% 51,5% 40,8% 
Жена 48,8% 59,4% 56,9% 57% 54% 59,3% 48,5% 59,2% 

Източник: Сова Харис 
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Табл. 3. Избори за Европейски парламент 2007 г. 
 Атака ГЕРБ Движение за 

права и 
свободи 

НДСВ Платформа „Ев-
ропейски социа-

листи” 

Съюз на де-
мократичните 

сили 
Пол 

Мъж 61,7% 45,9% 51,8% 39,8% 43,6% 51,9% 
Жена 38,3% 54,1% 48,2% 60,2% 56,4% 48,1% 

Източник: Сова Харис 

Табл. 4. Избори за Европейски парламент 2009 г. 
 Атака ГЕРБ ДПС КБ 

(БСП) 
Лидер НДСВ РЗС Синята 

коалиция 
(СДС) 

Пол 
Mъж 65,4% 49,1% 54,2% 49,4% 51,5% 30,1% 63,5% 46% 
Жена 34,6% 50,9% 45,8% 50,6% 48,5% 69,9% 36,5% 54% 

Източник: ББСС Галъп Интернешънъл 

Табл. 5. Парламентарни избори 2009 г. 
 ГЕРБ ДПС 

„Движе-
ние за 
права и 
свободи”

Коалиция 
за Бълга-

рия 

Партия 
Атака

ПП 
„Ли-
дер” 

Ред, за-
конност, 
справед-
ливост 

Синята 
коали-
ция 

Национално 
движение за 
стабилност 
и възход 

Пол 
Мъж 46% 52,5% 42% 59,8% 42,6% 46,5% 46,4% 35,3% 
Жена 54% 47,5% 58% 40,2% 57,4% 53,5% 53,6% 64,7% 

Източник: Сова Харис 

Табл. 6. Президентски избори 2011 г. – І тур 

 Ивайло 
Калфин 

Меглена 
Кунева 

Росен 
Плевнелиев 

Пол 
Мъж 45,8% 37,3% 45,9% 
Жена 54,2% 62,7% 54,1% 

Източник: ББСС Галъп Интернешънъл 
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Табл. 7. Парламентарни избори 2013 г. 
 ГЕРБ Коалиция за 

България 
Движение за 
права и 
свободи 

Атака НФСБ ДБГ 

Пол 
Мъж 43,9% 42,6% 52,5% 60,9% 55,8% 31,5% 
Жена 56,1% 57,4% 47,5% 39,1% 44,2% 68,5% 

Източник: ББСС Галъп Интернешънъл 

Отново правя уговорката, че по-дълбинни изводи могат да бъ-
дат направени едва след по-нататъшни изследвания и съпоставяния 
на данните. Наличната информация, както е представена, позволява 
да се формулират най-общи заключения и хипотези, които могат да 
станат основа на следващи анализи. 

Първо наблюдение. Половата структура на вота (т.е. на лица-
та, гласували на избори) общо взето възпроизвежда половата струк-
тура на генералната съвкупност на българското население и на съв-
купността от граждани на възраст 18+ (т.е. имащите право на глас), с 
незначителни отклонения.  

Данните от Националното преброяване на населението, прове-
дено през 2011 г., показват съотношение между мъжете и жените във 
вида 48,7% срещу 51,3% (съответно 3586571 мъже на 3777999 жени), 
което се обяснява с по-високата средна продължителност на живота 
на жените, и е константно като процентни дялове, ако го сравним с 
резултатите от преброяването през 2001 г. В изследвания период 
2001-2013 г. делът на жените сред гласувалите, измерен с екзит-
половете, се колебае между 51 и 54%, което не показва съществено 
разминаване с дела им при носителите на избирателни права. В този 
смисъл уверено може да се твърди, че в българските избори през но-
вия век не съществуват ярки събития или вълнуващи каузи, които да 
мотивират по-засилено и активно женско електорално участие. Лип-
сват фактори в политическия процес, способни да повлияят специал-
но на жените и да ги накарат да гласуват по-масово. Може да се дис-
кутира дали това се дължи на отсъствието на ярки женски партии 
или кандидати, привличащи голям брой избиратели, така че да прео-
бърне цялата картина, или на отсъствието на специфично женски те-
ми и събития в хода на предизборните кампании, но така или иначе, 
това е факт. 

Второ наблюдение. С изключение на парламентарните избори 
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през 2001 г. и на евроизборите през 2009 г., двете водещи партии 
(респективно кандидати) събират, макар и с малко, но по-голям дял 
женски електорат, отколкото е средният за избирателите изобщо. 
Нека да видим. През 2005 г. първите две са БСП (57% жени) и НДСВ 
(59,3%); на евроизборите през 2007 г. това са ГЕРБ (54,1%) и БСП 
(56,4%); на парламентарните избори през 2009 г. са ГЕРБ (54%) и 
БСП (58%); на първия тур от президентския вот това са издигнатите 
от ГЕРБ Росен Плевнелиев (54,1%) и от БСП Ивайло Калфин 
(54,2%); и на последните парламентарни избори през 2013 г. имаме 
ГЕРБ (56,1%) и БСП (57,4%). Двете изключения от общата тенден-
ция могат да намерят, поне частични, обяснения. През 2001 г. избо-
рите са необичайни. Те помитат дотогавашното статукво на двупо-
люсния модел, взривяват „махалото на прехода”, променят рязко ко-
ординатите на партийната система. Вотът за новопоявилата се фор-
мация на бившия цар Симеон Сакскобургготски няма ясни идейни 
или прагматични подбуди, нито представлява просто „наказателен 
вот” срещу партията на власт, а в голямата си част е отрицание на 
съществуващата политическа и партийна конфигурация, в този сми-
съл той е общ и за мъжете-избиратели, и за жените-избиратели, и е 
нормално да изразява съотношението им сред гласувалите. През 2009 
г. случаят, разбира се, е по-различен, и подобна интерпретация не е 
възможна. Но изборите за Европейски парламент тогава предхождат 
с по-малко от месец националните парламентарни избори, проведени 
с практически същите партийни участници, а на тях тенденцията за 
доминиране на женския вот при „големите две” се запазва. Ясно е, 
при това положение, че структурата по пол на евровота се оказва 
най-вероятно въпрос на случайно разместване, без аналитично зна-
чение, или в краен случай – въпрос на стохастическа грешка, с която 
неизбежно е обременено всяко проучване.  

Причините за това, макар и съвсем умерено, „свръхпредставя-
не” на жените могат да бъдат различни, и бихме могли да допуснем, 
че значителна част от тях попадат било в политическата или демог-
рафската конюнктура, било на терена на социалната и индивидуал-
ната психология. Един от пътищата, по които би могло да се тръгне, 
е да се предположи усещането за стабилност, за увереност, за сила, 
което пораждат големите партийни субекти, разполагащи със серио-
зен, не само електорален, но и организационен, финансов и медиен 
ресурс. Мнозина коментатори от години насам са склонни да при-
писват електорална тежест на особената харизма на лидера на ГЕРБ 
Бойко Борисов, на умението му да се харесва на другия пол. По от-



БОРИС ПОПИВАНОВ 93 

 

ношение на БСП не бива да се забравя, че специфичната структура 
на избирателите на тази партия отдавна демонстрира свръхпредста-
веност на по-възрастните поколения, където чисто демографски ста-
ва по-висок и относителният дял на жените. 

При ДПС нещата стоят по различен начин. Там систематично, 
макар и отново в умерени граници, се наблюдава „свръхпредставяне” 
на мъжете (в диапазона между 51,2% през 2005 г. и 57,9% през 2001 
г.). Една обяснителна хипотеза може да възникне от регионалната 
структура на вота. Както е известно, за разлика от ГЕРБ или БСП, 
чиито гласоподаватели са разпределени повече или по-малко равно-
мерно в цялата страна, избирателите на ДПС в значителната си част 
са концентрирани в няколко региона. Нека вземем за база последните 
парламентарни избори през 2013 г. На тях ДПС става първа полити-
ческа сила в пет избирателни района – Кърджали, Разград, Силистра, 
Търговище и Шумен. Данните от преброяването на населението от-
стоят на достатъчно малко разстояние във времето – две години, за да 
допуснем значими размествания. И тези данни са категорични: 
структурата на населението и на избирателното тяло в тези пет об-
ласти съответства почти напълно на генералната съвкупност за стра-
ната, т.е. отново навсякъде делът на жените е по-висок. Ето защо хи-
потезата за регионалната уникалност не работи. Най-вероятно отново 
трябва да се мисли в социално-психологически категории, да се тър-
сят обяснения с културни фактори, със запазената значителна роля 
на патриархалните и домодерни стереотипи в споменатите области, 
където по-активната обществена позиция на мъжа е предпоставена. 

Трето наблюдение. Има политически субекти, които, без да 
стигат първото място в изборната надпревара, акумулират немалък 
брой избиратели и при чийто електорат съотношението мъже/жени е 
силно дебалансирано. При тях очевидно са налице централни, клю-
чови причини да привличат много повече мъже или жени към своята 
политическа оферта. На първо място трябва да се споменат „Атака” 
във всичките й изборни участия след появата й през 2005 г. и НДСВ 
след 2001 г., както и Меглена Кунева и създадената от нея формация 
Движение „България на гражданите” след 2009 г.  

Мъжката доминация в електората на „Атака” наистина е впе-
чатляваща. Ако изключим електоралния й „прощъпулник” през 2005 
г., когато партията се явява в по-широка коалиция и още не е избист-
рила и утвърдила профила си, нататък относителният дял на мъжете 
сред нейните избиратели отива към 60% и дори постига пик от 65,4% 
на евроизборите през 2009 г. Не е трудно да се досетим защо се 
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случва така. Особености на самия електорат на „Атака” (установено-
то в редица проучвания наличие на значителни дялове бивши военни 
или служители на вътрешното министерство), както и крайният ра-
дикализъм на политическото поведение обуславят отчетливо и по-
голямата дистанцираност на жените от бюлетината на партията. 
Липсата на партийни послания, визиращи някаква конкретна роля на 
мъжете или жените в обществения и политическия живот, не може да 
промени общото впечатление, което се създава. Впрочем, възниква-
нето на „партия-двойник” на „Атака” в лицето на Националния 
фронт за спасение на България през 2013 г., с радикални идеи и по-
ведение, близки по дух и ориентация до тези на „Атака”, доказва те-
жестта на въпросния фактор: още на първия си национален тест 
(парламентарните избори) НФСБ достига 55,8% мъже в структурата 
на електората си. 

Позволявам си да разглеждам електоралната ориентация към 
НДСВ и движението на Меглена Кунева като измерения на сходен 
феномен, включително и поради това, че самата Кунева и емблема-
тични имена от ръководството на нейната партия са биографично 
свързани с НДСВ, в немалка степен – свързани и в очите на публика-
та. По вече посочени съображения пропускам първоначалния вот за 
НДСВ през 2001 г., подчинен на съвсем друга логика. Оттам нататък 
тенденцията към отчетлив „женски” вот и за НДСВ, и за Кунева е не-
съмнена. На парламентарните избори през 2005 г., на евроизборите 
през 2007 г. и през 2009 г. и на парламентарните през 2009 г. делът 
на жените сред избирателите на НДСВ е съответно 59,3%, 60,2%, 
69,9% и 64,7%. При Кунева като кандидат за президент през 2011 г. 
този дял е 62,7%, а като формация през 2013 г. достига 68,5%. Може 
да се предположи, че на жените-избиратели са им импонирали спо-
койствието и умереността в политическото поведение на НДСВ 
(впрочем, диаметрално противоположни на „Атака” в българския 
политически спектър), навлизането на значителен брой жени в голя-
мата политика именно през партийните и управленските механизми 
на НДСВ, фигурата на Кунева като жена (и то единствена, заедно с 
Мария Капон, жена в компанията на 19 мъже на президентския вот 
от 2011 г.). 

Финални предпазливи обобщения. Без да търсим прекалено 
точни или дълбоки генерализации на фактите за женското електо-
рално участие в България в началото на ХХІ век, не може да не ни 
направи впечатление едно. Не само моите, но и на повечето наблю-
датели на българската политика обяснения за съотношението мъ-
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же/жени в структурата на електоратите гравитират към фактори от 
психологическо или конюнктурно естество. Играят роля приемли-
востта или неприемливостта на поведението на партиите и лидерите, 
или пък желанието или нежеланието им да лансират жени на предни 
позиции. Много трудно можем да говорим за осъзнат политически 
или икономически интерес, за диференцирани подходи към полити-
ческото представителство на базата на половата определеност.  

Не бива да ни изненадва. Българските политически субекти по 
вече наложила се традиция отделят твърде скъперническо внимание 
на женската проблематика и в предложенията си към избирателя, и в 
последващите си законодателни или правителствени действия. Да 
вземем само един, най-пресен пример, от предизборната кампания 
през 2013 г., макар че погледът назад във времето само ще потвърди 
впечатлението. Сред платформите на политическите сили, взели по-
не 3% на вота от 12 май, единствено НФСБ засяга женски въпроси в 
платформата си. Темата за жените изцяло отсъства както от плат-
формата на ГЕРБ, така и от тези на Коалиция за България, ДПС, дори 
на Движение „България на гражданите”. Няма да прочетем и ред в 
иначе внушителния документ от 144 страници, наречен „Планът Си-
деров срещу колониалното робство”. Но понеже става дума за НФСБ 
като изключение, те са избрали един доста по-специфичен и далеч не 
общовалиден ракурс. Изтъкната е необходимостта от равноправие на 
жената и мъжа в мюсюлманските общности, обявено е категорично 
несъгласие с принудителните бракове и задължителното носене на 
забрадки като религиозно-политически символ, изразена е полити-
ческа воля срещу всяко утвърждаване на женската малоценност. 
Очевидно е, че платформата третира теми, отнасящи се до мястото 
на жената в средите с преобладаващо ислямско вероизповедание, и 
то там, където социалният статут на религията е най-висок, и ратува 
повече за стриктно съблюдаване на Конституцията, отколкото за ня-
какви конкретни политики в полза на жените.  

От вниманието на авторите на платформи убягват сюжети, ко-
ито биха могли да упражнят мобилизиращ ефект върху жените-
избиратели, особено в контекста на факта, че присъстват с голяма 
тежест в живота на десетки и стотици хиляди: дискриминацията, 
преди всичко на работното място, но не само, домашното насилие, 
майчинството и грижата за малките деца, от бременността, през дет-
ските добавки, та до все така нерешения казус с недостига на места в 
детски градини, помощта за самотните възрастни жени, съдействието 
за двойките с репродуктивни проблеми, програмите за профилактика 
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и лечение на женски заболявания, и още, и още. Платформите, раз-
бира се, не изчерпват потенциалната политическа ангажираност с те-
зи и други теми. Но дори в практическата политика, на управленско 
равнище, те рядко намират подобаваща интерпретация и реализация, 
стават основа за решения, които са частични или на парче, без обе-
диняваща визия и ясен хоризонт, така че да убедят избирателя в на-
личието на воля и посока, на приоритет и последователност. В сами-
те политически сили, на свой ред, не се чувства осезаемо натискът за 
придвижване на „женската” проблематика напред в дневния ред на 
вътрешнопартийния живот. И двете водещи партии в България на то-
зи етап (и на избори, и в проучвания) – ГЕРБ и БСП, имат свои жен-
ски структури, които развиват дейност, но все още имат да извървят 
немалко път (което важи особено за ГЕРБ) до укрепването си като 
обособени и силни, като първостепенни центрове за генериране на 
политики на партийно равнище.  

Българският политически процес в това отношение е назад от 
практиките и конкретните решения в рамките на Европейския съюз, 
където женското електорално участие бива стимулирано с много по-
богата палитра от решения. Наличните данни у нас демонстрират 
сравнително ограничено въздействие на фактора пол върху изборния 
резултат, по-ограничено, отколкото при други социално-
демографски индикатори като възраст, населено място, образовател-
на степен, размер на дохода. Въпреки всичко, това ограничено въз-
действие заслужава да бъде изучено по-задълбочено и да бъде поста-
вено в контекста на вече големия масив от резултати и достижения в 
българските джендър-изследвания. 



 

 

ЖЕНСКИЯТ ГЛАС В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ 
ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА 

Донка Александрова 

Donka Aleksandrova. WOMEN’S VOICE AT BULGARIAN 
PARLIAMENT DURING THE TRANSITION 

This paper is about Bulgarian women’s participation in the state institutions of 
power and political management, particularly in the Bulgarian Parliament: the 
first steps of women as members of Parliament; the relation of media populism 
and political show, specific features of political, parliamentary and gender 
rhetoric. There is a precise difference between feminism and gender, motivation 
of the main used terminology. The method used by the author is observation of 
the parliamentary practice. Special attention has been paid to the political 
discourse in comparison with the conversation and to the political nicknames. In 
the light of the cultural political speaking, the problem of profane public speech 
and its effects have been analyzed. The research focus is on the prevalent 
argumentationion in Parliament: rhetorical genres – discussion, polemics, 
debates. Parliamentary debate is represented by its varieties: speeches, questions, 
retorts, duplica etc. The analysis of Parliamentary discussion has been illustrated 
by examples from the polemic skirmishes during the Parliamentary control. 

Keywords: Parliement, gender rhetoric, media, Parliamentary discussion 

1. Предистория на „женския глас” в Народното събрание 

Проблемът за равноправното участие на българката в полити-
ческия живот на страната („женският глас” в дуета на управлението), 
подобно на състоянието на останалите страни в Европа и света, след-
ва снизходителното или лицемерно отношение на „силния” пол. 
Първата българска конституция след многовековното чуждо иго – 
Търновската (10 април 1879 г.), дори не отваря дума за ролята на же-
ните в новото свободно общество. Тя дава избирателни права на 
„всички български граждани, които имат възраст по-горе от 21 годи-
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ни и се ползват с граждански и политически правдини”.1 Чл. 54 оп-
ределя като граждани „всички родени в България, които не са приели 
друго поданство, а чл. 60 гарантира политически права за всички 
граждани. Налице е обидно двусмислие (от съвременна гледна точ-
ка): от една страна, жените в България не са лишени от избирателни 
права: в основния закон се лишават от избирателни права: циганите – 
номади, циганите – не християни, просяците, съдържателите на пуб-
лични домове, осъдените и пр. За жените – нито дума. От друга стра-
на – мълчаливо се отрича възможността на българката да избира и да 
бъде избирана. Историята пази един анекдотичен епизод: първият 
председател на Народното събрание Петко Каравелов се заклел да не 
допусне жена в парламента. Наложило се обаче да назначи две сте-
нографки, които се справяли отлично с работата си. Независимо от 
това председателят поискал да бъдат заменени с мъже. Младите же-
ни се обърнали за помощ към княз Батенберг. Той извикал Петко Ка-
равелов за обяснение: „Господин Каравелов, какви са мотивите Ви да 
гоните двете стенографки? Доверие ли им нямате? Или не си вършат 
работата?” – „Не, Ваше Величество! Причината е в характера на 
простия човек. А много от нашите депутати са такива...” – „Какъв е 
този характер? – попитал учудено князът. „Най-долният княже, най-
опасният. В нашето Народно събрание ¾ от депутатите са нагли, 
груби и прости хора, келеши и вагабонти. И защото са такива, те се 
смятат за полови гиганти – мислят, че всяка хубава жена е тяхна и 
трябва да я притежават. Предлагат на жените пари и после лъжат и 
крадат, за да ги наваксат от тъмни сделки. Българинът само когато 
работи като звяр, не мисли за глупости и за жени. И за да няма изку-
шения, изгоних двете стенографки...”2 Очевидно обществото не е би-
ло още исторически узряло за политическата и социалната еманци-
пация на българката. 

„Женският глас” започва да се чува едва през следващите 20-
30 години успоредно с движението за равнопоставеност в областта 
на образованието и защитата на женския и детския труд. Принос за 
развитието на суфражисткото движение имат Вела Благоева и Ана 

                                           
1 Конституция на Българското княжество. – В: История на българите 
(1878-1944). (Съст. В. Георгиев и Ст. Трифонов) Т.1, С., 1994, с. 46. 
2 По сведения на историка Николай Велев: Петко Каравелов се заклел да не 
допусне жена в парламента. 
– Агенция БЛИЦ, Венелин Митев – С. М. 10 април 2010 г. 
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Карима (съпругите на водачите на социалистическото движение – 
Димитър Благоев (Дядото) и Янко Сакъзов). Първата през юли 1900 
г. организира среща на женски дружества от цялата страна, на която 
се решава да се основе Български женски съюз, а втората е избрана 
за негов пръв председател. Традицията на неглижиране на „женския 
глас” (като официална държавна политика) продължава още седем 
десетилетия. Едва през 1945 г. в състава на 26 Обикновено Народно 
събрание влизат 16 жени и полагат клетва в името на родината. На 
седмото заседание (26 декември 1945 г.) за първи път от трибуната 
на българския парламент говори жена – юристка, първата адвокатка 
в България – д-р Вера Златарева3, съпруга на проф. Михаил Генов-
ски, един от авторите на Димитровската конституция. Този ден може 
да се приеме за рождена дата на българската парламентарна джендър 
реторика. 

2. Популизъм и политическо шоу 

В книгата си „Връща ли се часовникът назад. Горещи войни и 
медиен популизъм” Умберто Еко се обявява срещу прекомерното 
значение на медиите, които налагат вид популизъм, нямащ нищо 
общо с народа като цялост. „Споменатият народ не съществува” – 
декларира Еко, „налице е езикова злоупотреба”, която не е насочена 
към „народа”, а към избирателите –„тази обикновена статистическа 
величина”. „Популистът не се опира на народа – заключава У.Еко, а 
на също толкова съвършената, както и мечтана проекция на едно 
събрание, което е убедено в неговото дело и чиято основа е да одоб-
рява неговата политика.”4 Дори да не се съгласим с размислите на 
големия италиански писател за медийния популизъм, едва ли ще се 
намери трезво мислещ човек, който да отрече тенденцията полити-
ческата комуникация да придобива все повече чертите на театрали-
зиран спектакъл. Още Аристотел в „Реторика” (335 г. пр. н.е.) кон-
статира, че „стилът на писаната реч е най-точен, а на устния спор – 
                                           
3 Живков, Св. Начало и първи стъпки на движението за избирателни права 
на българската жена. (http://www.litclub.bg/library/fil/zhivkov/jeni.html) 
4 Еко, У. Връща ли се часовникът назад. Горещи войни и медиен популизъм. 
С., 2011; Интервю с Еко, У.: „Народът” не съществува, а популизмът няма 
нищо общо с него”. – Цицеро, 8 март 2012, (Превод на български Господин 
Тонев), сайта cao.bg, „Гласове”. 
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най-приличен на актьорска игра”5. Истината и грижата за благополу-
чието на хората отстъпват далеч зад шоуто, в което политикът е ар-
тист, загрижен повече за ефекта от общуването, отколкото за соци-
алната и идеологическата стойност на политическото послание. В та-
зи насока действат политическият ПР, политическата реклама, и не 
на последно място – политическата реторика. Медиите и най-вече 
телевизията предоставят на политиците възможност за перфидна ма-
нипулация, срещу която негодува и големият френски социолог Пиер 
Бурдийо. „Телевизията – казва той, несъмнено е допринесла също 
толкова, колкото и подкупите, за деградацията на гражданските доб-
родетели. Тя призова и постави на политическата и интелектуалната 
сцена „самохвалковци”, загрижени най-вече за това да ги видят и 
оценят – в пълно противоречие с ценностите на скромната преданост 
на обществения интерес, присъщи за държавния служител или пар-
тийния деец”.6 

С „превземането” на държавното и общественото управление 
от „Четвъртата власт” се постигат три положителни и три отрицател-
ни резултата. Да започнем с положителните: Като начало на попу-
лизма Еко разглежда скоростта на мултиплицираното послание: още 
преди да говорят в парламента, политиците изстрелват своите идеи 
от ТВ екран – през целия си мандат Берлускони във вторник казвал 
точно обратното на онова, което е казал предния ден. Не е трудно да 
прозрем българския вариант на подобно популистко поведение, ко-
гато едно решение може да се промени не един и два, а повече пъти 
(намерението на ГЕРБ да иска вот на недоверие по цялостната поли-
тика, така яростно прокламирано, вече е променено, за да има въз-
можност и за други вотове. Разбира се, в случая не става дума само 
за популизъм, но и за недостатъчно знание и бавно мислене...). Вто-
рият положителен (в смисъл на ефективно действащ) резултат е за-
ложен в краткостта на посланието, която го превръща в „божия запо-
вед”, житейски принцип, който лесно се усвоява и прилага (при на-
личие на предварително доверие). Свеждането до едно-единствено 
послание на практика превръща идеите в лозунг, необходим за тях-
ното масовизиране. И третият положителен резултат от медийната 
манипулация, изпреварваща или дори заменяща влиянието на парла-
ментарната трибуна, е повишената емоционалност, метафоричност 
                                           
5 Аристотел. Реторика. С., 1984. 
6 Бурдийо, П. Ответен огън. С., 2008, с. 7. 
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(не е задължително тя да притежава художествени качества). Емоци-
оналността на медийното посредничество между политика и негова-
та публика (а не „народа”!) повишава усещането за искреност, която 
винаги печели симпатиите на публиката.  Отрицателните резулта-
ти от медийната политическа комуникация можем да сведем най-
общо до „загубата на паметта”, която според У. Еко се дължи на „ди-
намиката на медиите, които насърчават загубата на паметта”7. Губи 
се енциклопедическият характер на историческата памет. Интернет 
допринася много за това. Прекомерното количество неподредена ин-
формация се оказва не по-малко вредна от недостатъчната информа-
ция. Още древните гърци са ни завещали, че „умен е не този, който 
знае много, а онзи, който знае необходимото!” Вторият отрицателен 
резултат на медийното посредничество между политика и неговия 
слушател е снижаването на езиково-стилистичния изказ – основно 
изискване на масовата култура, на процеса на популяризиране на 
идеите. Често пред политика се изправя дилемата: „популярно или 
елементарно” и в името на своята харизма или дори на атавистично-
то желание да се хареса, за да бъде чут, разбран и предпочетен. Та-
къв политик избира разговорната лексика, дори уличния жаргон. 
Христоматиен пример за подобен избор през последните десетина 
години в България е бурната (и бравурна!) политическа кариера на Б. 
Борисов. На другия полюс като опозиция на елементаризирането в 
политическото говорене е точният („екзактен”!) изказ като идейно-
логическа артикулация, стилистика и звучащо слово в реторическата 
практика на лидера на ДПС Лютви Местан. 

И третият резултат от медийната „окупация” на политиката се 
оглежда в „загубата на чувството за история” (У. Еко). Прекомерното 
количество актуална информация ни залива всеки ден и отдалечава 
съвременните млади хора от историческия наратив. Появява се про-
паст между интелектуалците и т.нар. „политическа класа”, при което 
всяка от двете страни започва да гледа другата с пренебрежение. То-
ва е бегъл поглед към обективната картина на взаимодействието 
между медиите и политиката. Независимо от посочените негативни 
ефекти от влиянието на Четвъртата власт, трябва да признаем, че в 
голяма степен тя се превръща в първостепенна по отношение на об-
щественото мнение и ролята на гражданското общество. Живеейки в 
медийна среда, политиците, които пледират, че стоят на демократич-
                                           
7 Еко, У. Цит. съч. 
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ни основи, са длъжни да овладеят реториката и произтичащите от 
нея умения да дебатират, дискутират, полемизират. И това да става 
все повече пред ТВ екран или радио-микрофона. Отдавна вече сме 
свидетели на осъществената максима, че „събитие, което не е отразе-
но от медиите, не се е случило!” 

3. Парламентарна джендър реторика 

Преди да разгледам характерните особености на българската 
парламентарна джендър реторика на Прехода, ще се опитам да очер-
тая нейните граници и зависимости от политическата и парламе-
тарната реторика. Още древните автори (Аристотел, Цицерон, 
Квинтилиан) разделят ораторската практика в три области в зависи-
мост от целите, тематиката, мястото и времето, което се визира в ре-
шенията, произтичащи от публичната дискусия. Това са съвещател-
ната (делиберативна), по-късно определяна като политическа рето-
рика, съдебната и епидейктическата (тържествена–похвална или 
порицаваща) реторика. Демокрацията от зората на своето битие се 
постига с публични дебати, чрез които се решават главните държав-
ни потребности: въпросите за войната и мира, изхранването на насе-
лението, възпитанието на младите и пр. Свободата на словото най-
често се проявява в следните функции: 1) да спомага за развитието 
на личността; 2) да направи възможно постигането на истината; 
3)да възпрепятства злоупотребата с властта и 4) да подпомага 
гражданите в гражданското общество да направят своя собствен 
свободен избор в политиката.8 Тези функции се реализират при ус-
ловие, че свободата на словото се осъществява от личности, които 
спазват законите на държавата, следват традициите и моралните 
норми на обществото, получили са необходимото образование (или 
подходящото знание), за да са в състояние сами да оценяват публич-
ната действителност и да приемат адекватни решения. Отсъствието 
на тези условия създава предпоставка аудиторията да се превърне в 
непредсказуема тълпа. Едно от определенията на демокрацията е ка-
то управление на обществото чрез колективно вземане на решения. А 
това a priori предполага свободата на словото да бъде осъзната необ-

                                           
8 Вж.: Александрова, Д. Метаморфози на реториката през ХХ век. С., 2006, 
с. 301. 
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ходимост на всеки индивид и, второ – всеки гражданин да притежава 
реторически умения и знания, за да се възползва от нея. 

Политическият дискурс и свързаната с него политическа ре-
торика може да се дефинира като: стратегическо символично дей-
ствие, създадено в отговор на неотложна необходимост. Дискурсът е 
оформен така, че да въздейства върху определена аудитория и е ори-
ентиран в контекста на публичното управление. Съобразен с истори-
ческите и националните традиции, той изпълнява прагматични и ри-
туалистични функции. Вероятно тъкмо тези задачи на политическото 
говорене е имал предвид и Аристотел, когато казва, че „Словото е 
най-силното оръжие на човека!” 

Характерен белег на политическата реторика, който отсъства 
от останалите реторически жанрове (съдебната и епидейктическата), 
е, че тя е насочена към контекста на публичното управление. А при 
парламентарните демокрации то е резултат от дейността на парла-
ментите. Публичното управление се реализира от взаимодействието 
на „трите власти” (законотворческата – Народното събрание, съдеб-
ната и изпълнителната). Парламентарният дискурс и реторика са съ-
ществена част от политическата реторика. Словесното действие тук 
не се свързва пряко пропорционално с истината на съдържанието. 
Още древните автори разглеждат триединството от ethos-logos-
pathos, т.е. морал, истина и страст, които формират обществената 
ефективност на публичната реч. Терминът „парламентарна реторика” 
покрива практиката и теорията на речевата комуникация, осъществя-
вана в парламента и извън него, но свързана с неговата дейност: за-
конотворчеството, парламентарният контрол и представителните 
функции на народните представители, ратифицирането на междуна-
родните споразумения и всички други дейности, чиято цел е да се 
убедят парламентът, обществото и институциите (местни и чуждест-
ранни) в правотата и необходимостта от предлагания дискурс. 

Не бива да се подценява фактът, че парламентарното говорене 
(както и всяко друго политическо говорене) се различава съществено 
от всекидневното общуване, от разговора. Деленето на „публично” и 
„всекидневно” говорене се изявява основно по отношение на спон-
танността на речевата дейност, ролевите функции на участниците 
и качествата на речевите и невербалните средства. И това разгра-
ничаване няма пряка зависимост от искреността на говорителя или 
отношението му към истината. Докато при разговора всеки изразява 
спонтанно родени мисли, идеи, предложения, предположения и пр., 
то публичната реч е телеологична (целенасочена). В това отношение 
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тя се родее твърде много с драматургичния текст и театъра. Няма ве-
лик оратор, който да не притежава и актьорски, и донякъде писател-
ски талант. Ефективната ораторска реч е (трябва да бъде!) предвари-
телно старателно обмислена, подготвена, съобразена с множество 
фактори. С други думи, парламентарната реч е преднамерена. Това, 
че може и е желателно да изглежда спонтанна, раждаща се в мига на 
общуването, се отнася предимно до изказа, формата на речта. В 
действителност спонтанността на формулираните идеи от парламен-
тарната трибуна клони към нулата. Такива оратори, които претенди-
рат, че идеите им се раждат на трибуната, са или гении, или... психи-
чески нездрави индивиди. Емоциите трябва да са овладени и контро-
лирани (другото е истерия!). Добрият комуникатор балансира рацио-
налната аргументация и емоционалната образност. Така е при вели-
ките оратори – Демостен, Цицерон, Марат, Дантон, Робеспиер, Ми-
рабо... Когато А. Луначарски говорил половин час за таланта на М. 
Горки и възхитен слушател го попитал: „Как можа? Нали нямаше и 
минута за подготовка!” – ораторът му отговаря: „Та нали съм се гот-
вил за това цял живот!” Импровизацията на ораторската трибуна се 
родее с тази в музиката, живописта, поезията. Необходима е пълна 
отдаденост, всестранна подготовка, усет за аудиторията и мига на 
общуването... 

Втората разлика между разговора и парламентарната реч се 
съдържа в комуникативните роли. В разговора ролите на говорителя 
и слушателя не са установени, те се разменят, преливат се една в 
друга. Разбира се, има ситуации, в които единият си присвоява роля-
та само на говорител, обикновено „нравоучител”, а на другия му ос-
тава само кротко да възприема „словоизлиянията”. Но тези „псевдо-
разговори”, първо, не са приятни никому и, второ – не са полезни, 
независимо от дидактическата си насоченост. Мишел Монтен ни е 
завещал, че „словото принадлежи наполовина на говорещия и напо-
ловина на слушащия” („Опити”). Така е, защото всеки слуша другия, 
като очаква сам да бъде изслушан. 

Ролите на оратора и слушателя в парламентарната дискусия са 
ясно определени и относително стабилни. Тяхното взаимодействие е 
ограничено и забавено във времето. Тъй както студентът отива в 
университета, за да изслуша лекциите на преподавателите, така и де-
путатът отива в НС, за да изслуша идеите на колегите си, но и сам да 
представи и защити своите идеи и предложения. Когато диалогът в 
парламентарната зала не спазва регламента на Правилника и култу-
рата на общуване, когато не е професионален и социално отговорен, 
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НС се превръща в зловредна говорилня, „женски пазар”. За съжале-
ние почти четвърт век наблюдаваме тази нелицеприятна картина. 
Показателен пример са сесиите на 42-то НС, в които опозицията – 
„опонентът” на управляващите, не само не влезе в подобаващата й се 
роля, но се отдаде на парламентарни „хватки” с единствената цел да 
предизвика нови избори... 

И третото качествено различие между парламентарната реч и 
разговора се крие в езиковите и невербалните комуникативни сред-
ства. Елементарно е да се каже, че уважаващият аудиторията и себе 
си парламентарен оратор говори на книжовен български език. Още 
повече, че словото му се предава от електронните медии и това му 
вменява ролята не само на учител, но и на възпитател. За съжаление 
езиковата култура на българските политици (с редки изключения!) се 
оценява от изследователите–езиковеди с тройка!9 Езикови грешки се 
наблюдават във всички дялове на езикознанието: фонетиката, право-
говора, синтаксиса и пр. За съжаление не само депутатите, но и во-
дещи журналисти от утвърдени телевизии „ме-кат”, т.е. произнасят 
окончание „ме” в мн.ч. на глаголи от І-во и ІІ-ро спрежение, когато 
това окончание е само за глаголите от ІІІ-то спрежение (ходиме, вм. 
ходим, четеме, вм. четем и пр.); повтарят до втръсване едни и същи 
думи: приоритети, визия, корупция, олигарси, катарзис, големи ус-
пехи, тъжен ден за българската демокрация и др. Наблюдава се и 
немощно творчество за създаване на неологизми от рода на „входи-
рам”, „ваканцувам” и др. Напоследък депутатите непрестанно изжи-
вяват „катарзис”за щяло и не-щяло; пълният член се поставя съвсем 
произволно; частицата „ще” за бъдеще време е обикновено „шъ” – 
„Шъ говоръ тихо”; Окончанията за мин. св. време от „-ох” стават 
„ах”. Представителите от централните и южните региони омекотяват 
изказа си и „я-кат”, докато от северозападните „е-кат”; диалектите са 
толкова ясно изразени, че езиковедите се шегуват: „Няма нужда да 
правим теренни изследвания – всички диалекти са на куб в Народно-

                                           
9 Вж.: Йолчева, Т. Политиците ни с тройка по езикова култура. – Преса, 18 
май 2013 г., с. 8; Мишева, М. Среден (3) за речта на политиците. – Монитор, 
18 май 2013 г., с. 5; Миланов, Вл., Сталянова, Н. Езикови портрети на бъл-
гарски политици. Ч. І, С., 2012; Миланов, Вл., Сталянова, Н., Мавродиева, 
Ив. Как говорят българските политици. – БНР „Хр. Ботев”, 13 август 2013 
г.; Александрова, Д. Тенденции в политическата реторика на българския 
преход. – Реторика и комуникация, 2012, № 3 (ел. вариант). 
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то събрание.”  
По-страшни от граматическите грешки са стилистичните и ре-

торическите скудоумия на народните избраници. Тяхната мисъл в 
преобладаващата си част е сива, безизразна, клиширана, а понякога – 
дори алогична. Няколкото щастливи изключения на оратори, които 
завладяват вниманието на аудиторията, също не могат да се поставят 
под един знаменател – едни приковават вниманието с нестандартни 
идеи и поведение, които обаче не винаги се вписват в нормите на 
морала и народопсихологията на българина – Жорж Ганчев, Волен 
Сидеров, Яне Янев, но други действително успяват да бъдат образец 
на оригинално политическо и ораторско творчество – Петър Дертли-
ев, Александър Лилов, Лютви Местан, Андрей Пантев. Обективно 
може да се каже, че жените-депутати говорят граматически по-вярно, 
с по-изразителна дикция и логическа структура на изказванията си. 
Разбира се, и при тях има отклонения от книжовния език. Да си 
спомним как депутатката от ГЕРБ Светлана Найденова се обърна 
многократно към опозицията с думите: „Как не ВЪ е срам?” Незави-
симо от очистителния смях на залата, ораторката не се коригира. Тя 
бе убедена в своята непогрешимост... Прав е Владислав Миланов в 
извода си, че: „Политиците си създадоха един език, в който уютно се 
крият зад нищо неказването. За тях е по-удобно да говорят с абст-
рактни думи, с общи формулировки. Винаги говорят за политическа 
отговорност, за приоритети, за визия. Всяка втора дума на прези-
дента е „визия”. Всяка втора дума на министър-председателя е „при-
оритет”. Всички успехи са „изключително големи”. Хората обаче в 
България виждат за какво става дума и много ясно усещат това раз-
минаване между говоренето и реалността.”10  

Профанизирането на политическия език постига и друг ефект – 
спомага за изграждането на образ на „човек от народа”, на обикнове-
ния гражданин, издигнал се във властта благодарение на собствените 
си сили и труд. Това става предпоставка за идентификацията на из-
биратели с лидери като Бойко Борисов, чиито фрази: „Шменти-
капели”, „Тинтири-минтири” и пр., се превърнаха в речеви етикет на 
неговото управление. Зад разговорната лексика в публичното общу-
ване се скриват невежеството и незаконосъобразните действия. При-
мерът на лидера се поде и от неговите приближени в партия ГЕРБ и 
правителството. Така министърката на регионалното развитие и бла-
                                           
10 Миланов, Вл., Сталянова, Н., Мавродиева, Ив. Цит. съч.  
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гоустройството г-жа Лиляна Павлова въведе в употреба термина 
„компрометиране”11, за да обозначи разрушителните последици от 
земетресението в гр. Перник. И след правителствената фаворитка на 
Бат Бойко политици и медии повтарят тази нелепица: компрометират 
се сгради, съоръжения, мостове и пр. Излиза, че земетресението не е 
причинило разрушения, а е посрамило доброто име на Перник и Со-
фия.12 На ГЕРБ дължим и още нови значения на известни думи: 
вместо „проблеми” постоянно се говори за „предизвикателства”. 
Всички помним колко дълго се търкаля в устата на Б. Борисов тер-
минът „диверсификация”, с който вероятно искаше да изясни на бъл-
гари и чужденци необходимостта от разнообразие на енергийните 
източници. Но думата не включва в значението си само „различно, 
разнообразно”, а още и „отклонение”, странична дейност, навлизане 
в други, несвойствени области (на бизнеса, производството, търгови-
ята).13 Своеобразна кулминация на саморазобличаващото се „про-
фанно” в политическия език беше парламентарната престрелка на 
„чист латински език” между депутатката от БСП Корнелия Нинова и 
Б. Борисов. К. Нинова отправя питане към премиера за неизпълнено 
обещание на кабинета към зърнопроизводителите да им бъде възста-
новена част от акциза от юли 2011 г. Изплащането на държавната 
помощ се бавела заради непроменен закон. Министър-председателят 
прочита скоростно предварително подготвения му отговор: „Вие каз-
вате, че ако дадем 70 млн. лв., ще поевтинеят продуктите. Ние да-
дохме един милиард лева – хлябът не се вдигна”. В отговор на пре-
миерското оправдание за надутите цени на хляба Корнелия Нинова 
се обръща към оратора със сентенцията: „Verba volant, scripta manent! 
(Думите отлитат, написаното остава), за да подчертае, че ГЕРБ не си 
спазва обещанията. Неочаквано премиерът реагира също на латин-
ски: „Veritas odium parit!” (Истината поражда омраза). Той обаче не 
довършва цялата мисъл: „Veritas odium parit obsequim amicos!” (Ис-
тината ражда омраза, а подлизурството – приятели.)14 Влизането в 
тона на събеседника e само външно, формално, а в известен смисъл и 

                                           
11 Compromettre (фр.) – увреждам доброто име на някого, излагам, посрам-
вам. 
12 Влайков, Ст. Утилизация и ... невежество. – Дума, 2 юли 2012 г. 
13 Пак там. 
14 Димова, Г. Борисов и Нинова си говорят на латински. – Преса, 7 април 
2012 г. 
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отрицание на първия отговор на питането. 
Да се владее книжовният български език е показател за висока 

култура. Но граматически правилната реч не е достатъчна, за да се 
убеди партньорът – бил той опонент, или съпартиец. Необходими са 
способности и умения да се формулират цели и подцели, да се пост-
рои логически и емоционално политическото послание, да се адапти-
ра то към интересите и равнището на аудиторията, да се изслуша 
внимателно и с емпатия отсрещната страна, да се уважава достойнст-
вото на събеседника. С други думи, да се води постоянен политичес-
ки диалог, чрез който да се обсъждат и решават всички вълнуващи 
обществото проблеми. И в този непрестанен дебат да не се забравя, 
че хората обичат честните, умните и емоционалните оратори, такива 
като Георги Кирков, Жан Жорес, Георги Димитров, Фидел Кастро, 
Долорес Ибарури, Роза Люксембург, Индира Ганди... За съжаление 
съвременната парламентарна практика изобилства от гафове и тра-
фарети, които непрекъснато трябва да бъдат превеждани от българ-
ски на... български, за да можем ние, обикновените български граж-
дани, да проумеем „дълбокомислените” идеи на нашите избраници. 
Но за това състояние сме си виновни самите ние! 

Невербалните елементи при парламентарното общуване съ-
що носят белега на регламентираност, продиктувана от обществената 
представа за морал. Парламентът като върховна институция на дър-
жавната власт задължава тези, които го посещават (още повече оне-
зи, които си изкарват хляба в него!), да бъдат облечени подобаващо – 
официални костюми, без крещящи аксесоари, джапанки, къси поли, 
огромни деколтета, голи гърбове... Дрескодът следва известното пра-
вило на трите к-та – „комфорт, красота и креативност”, но то не е 
достатъчно. Институцията Народно събрание, подобно на религиозен 
храм задължава посетителите (най-вече депутатите!) да гледат на 
външния си вид и най-вече на облеклото като на съществен комуни-
кативен детайл от своето поведение. Прическата, гладко обръснатото 
лице или подстриганата брада, видовете чанти (работни портфейли 
или пазарски чанти?!), лъснатите или кални обувки, количеството и 
видът на бижутата по дамите.... всичко това допълва или разрушава 
положителния имидж на народния избраник. Демонстрирането на 
скъпи тоалети, чанти и бижута от някои от депутатите – жени пред-
ставя не само снобското им желание да блеснат с финансовите си 
възможности, но и настройват отрицателно общественото мнение 
срещу себе си. Подкопават доверието на избирателите в политичес-
ката формация, която представят. „Разкрепостеният” дрескод и пове-
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дение, подобно на разговорния, дори уличен език, могат да са нор-
мално присъщи на битовото общуване. Те могат да внушат естестве-
ност и откровеност, да скъсят дистанцията между комуникаторите и 
по този начин да предизвикат симпатии. В парламента обаче те сни-
жават равнището на съдържателно–официалния тон, издават ниска 
култура, понякога демонстрират дори вулгарна агресивност, нямащи 
място в институцията. 

4. Аргументацията в парламентарния дебат  

За да формулираме differencia specifica на парламентарния де-
бат, нека се спрем накратко на реторическата родово-видова класи-
фикация. По критерий – брой на участниците в комуникативния про-
цес, различаваме монолози и диалози. Диалогът е най-общото родо-
во понятие, разкриващо всеки вид обмен на мисли. При него, за раз-
лика от монолога, активните субекти са два или повече. В реториката 
диалогът се представя с три разновидности: беседа, спор и прение. 
Неутралният диалог, онзи, при който събеседниците са равнопоста-
вени и спокойно разискват по даден проблем, без крайно противо-
поставяне, емоционални изблици и критична непримиримост, с цел 
да обменят информация, оценки и отношения, обикновено носи наз-
ванието беседа. Спорът от своя страна отразява сблъсъка на идеи и 
позиции. Той е диалог, при който има теза и контратеза по отноше-
ние на един и същи обект и в едно и също отношение, като целта е да 
се постигне споразумение или едно от двете противоположни стано-
вища да бъде опровергано, а другото – възприето. Най-
разпространени разновидности на спора са дебатите, дискусията, 
диспутът и полемиката. Общ фундамент за четирите вида е проти-
воречието и осъзнатата необходимост то да бъде преодоляно. Разми-
наването се осъществява в целите, средствата и процедурните пра-
вила. Практиката изобилства от спорове, които не са подчинени на 
съвместно дирене на истината, а имат за цел победа (при софистич-
ните и еристичните спорове целта е победа на всяка цена). Често в 
такива спорове се превръщат диспутите и полемиката. Диалектика-
та – единственият вид спор, при който целта, средствата и резулта-
тът е постигането на истината. Само за диалектиката (както я разбира 
Аристотел) важи поговорката: „В спора се ражда истината”. Наивно 
и невярно е да се твърди, че и при „софистиката” и „еристиката” (от 
Ерида – богинята на споровете, крамолите, скандалите) може да се 
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роди истина. Не докрай оправдано от позицията на истината е и при-
емането от някои руски автори на термина „еристика” като еквива-
лент на „обща теория на спора”. Още Сократ внушава идеята за „ди-
алогичната природа на истината и на човешката мисъл за нея”.15 

Дебатът е специфична форма на аргументацията. Макар че 
понякога терминът се използва неточно, за да се означи какъвто и да 
е спор или разногласие, определяща характеристика на „дебата” е 
представянето на взаимно изключващи се твърдения от страна 
на съперничещи си говорители пред арбитър с цел той да вземе 
решение и да произнесе присъда. Белег, който отличава „дебата” от 
обикновения „спор” (сблъсък, стълкновение на различни, противо-
положни или противоречащи твърдения), е наличието на арбитър, 
съдия, което при обикновения спор не е задължително. В това отно-
шение дебатът стои най-близо до диспута. По своята същност деба-
тът е реторично упражнение, тъй като неговият изход зависи от 
оценката на аудиторията, а защитниците на тезата и контратезата се 
стремят да повлияят каква да бъде тази оценка.  

Парламентарният дебат (или парламентарната дискусия) е 
форма, преходна между беседата и спора, при която се противопос-
тавят различни становища, използват се истинни аргументи и целта е 
в хода на спора участниците да убедят опонентите в своята правота и 
да се постигне споразумение около тезата или контратезата. За да 
подчертаят рационалния характер на този вид диалог, холандските 
учени Франс ван Ееемерен и Роб Гроотендорст (прагма-
лингвистичната школа по теория на аргументацията) предлагат тер-
мина „критична дискусия”, подчертавайки родството между крити-
ческото мислене и дискусията. В науката дискусията е желана и не-
обходима, докато да се говори за „научна полемика” (което твърде 
често се наблюдава в публичното пространство), е обикновен окси-
морон. Етимологията на термина „полемика” ни отвежда към 
„polemikos – стгр. – военен, боен, служещ за война (бой), още войнс-
твен, неприятелски, враждебен, противен; „Polemika” означава сло-
весна война – военни работи (дело, служба, упражнения, предприя-
тия), приготовления за война.16 Французите имат поговорка: „На 
война като на война!”, т.е. всичко е позволено – лъжа, инсинуация, 
манипулация, все инструменти на подмяната на истината в името на 
                                           
15 Бахтин, М. Проблеми на поетиката на Достоевски. С., 1976, с. 126. 
16 Войнов, М. и др. Старогръцко-български речник. С., 1943, с. 660. 
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победата с цената на всичко. А може ли да се надяваме да постигнем 
истината с не-истинни предпоставки?! 

Всеки дебат съдържа три основни компонента, а именно: тема 
на дебата (предмет на обсъждане), участници или дебатиращи 
(пропонент, защитаващ тезата, и опонент, защитаващ антитезата) и 
арбитър/съдия (лице, вземащо решение). В парламентарната прак-
тика се спазват процедурни правила, установени за целта от Консти-
туцията и Правилника на Народното събрание. 

Темата (предметът) на обсъждане може да бъде проектозакон, 
проекторешение, проектодекларация и пр., т.е. ясно формулирано 
твърдение. Например дебат на тема: „Второ четене на проект за 
нова Конституция на Република България: „Чл. 158. Гербът на 
Република България е златен лъв на тъмночервен щит”. (VІІ Ве-
лико Народно събрание, 162-ро заседание, 22 юни 1991 г.) Целта на 
формулировката на темата е да се изрази по ясен, точен и недвус-
мислен начин какво точно се дебатира. Тя не може да фаворизира 
която и да е от спорещите страни, нито да предопредели изхода от 
дебата. Темите могат да се групират в различни категории, като най-
широко разпространените критерии са: факти, ценности и полити-
ки. Първият вид – формулиране на темата по отношение на опреде-
лен факт: тези теми обикновено са свързани с интерпретация, нап-
ример дебата между историците за началото на Студената война: да-
ли Съветският съюз или западните страни са дали първия тласък. Тук 
става въпрос за разрешаване на различни твърдения, които подлежат 
на емпирична проверка (чрез архивни материали). 

Темите, свързани с различни ценности, обикновено засягат 
йерархии на предпочитаното, като например изказването: „защитата 
на околната среда има по-голямо социално значение от развитието на 
икономиката.” Към темите за дебати от типа „ценност” по принцип 
се повдигат въпроси за критерии и приложение: по какви критерии 
да се сравняват опазването на околната среда и икономическият рас-
теж и какви са резултатите от сравняването? 

Темите, свързани с политически решения, се отнасят до из-
бор между няколко възможни действия. Например дебатите около 
участието на България в газопроводите „Набуко” и „Южен поток”. 
След продължителни дебати правителството реши, че най-изгодно за 
България е включването и в двата проекта.  Темите от типа „за поли-
тика” водят до въпроси за предимства и причинно-следствена връзка: 
има ли значителна „чиста печалба” от строежа на АЕЦ „Белене”, или 
построяването на седми реактор на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде по-



112 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

изгодно за държавата? При някои подходи за формулиране на теми 
на дебатите за политика се разработват четири типа въпроси: за зна-
чение, свойственост, ефикасност и недостатъци. Тази схема ком-
бинира първия и четвъртия като „предимства”, а втория и третия – 
като „причинност”. Двата термина във всяка двойка са противопо-
ложните страни на една монета (значение – недостатък; свойственост 
– недостатък). 

Категориите на въпросите, които възникват при различните 
типове теми, са продиктувани от топосите (topoi), наричани още 
„места”, които са модели на разсъждение, формиращи аргументация-
та. Топосите са за „род-вид”, „цяло-част”, „свойства, качества, харак-
теристики”, „сравнение”, „причина-следствие и др.  

Вторият важен компонент на парламентарния дебат са участ-
ниците в него – самите дебатиращи. Те изпълняват ролята на адво-
кати, които защитават или се стремят да отхвърлят резолюцията. В 
едни случаи те изразяват и защитават свои искрени убеждения, а в 
други – особено при учебните състезания по дебатиране (най-често 
по формата „Карл Попър”), на дебатиращите се определя позиция 
отвън и тази позиция може да съвпада или да не съвпада със собст-
вените им убеждения. Подобна е ситуацията, когато в парламента 
говорител трябва да представи партийно становище, с което не е 
вътрешно съгласен. 

Това, което прави позициите на дебатиращите взаимно из-
ключващи се, е третият закон на формалната логика – за изключено-
то трето, съгласно който човек не може да застава едновременно в 
позиция на защитник и на противник на едно и също твърдение по 
едно и също време и в едно и също отношение. Очевидно, могат да 
съществуват сложни резолюции, които в някои отношения да бъдат 
поддържани, а в други – да бъдат отхвърляни. Поради това конкрет-
ните въпроси, които трябва да се разглеждат в рамките на дебата, се 
определят в самото начало и дебатирането се фокусира само върху 
тях. Особено голямо значение придобиват дефинициите на тезата и 
контратезата, които трябва да се запазват непроменени по време 
на целия дебат. 

Тъй като дебатиращите поддържат онова, което те наричат 
взаимно изключващи се позиции, може да се предположи, че са неп-
римирими противници. На практика обаче техните отношения могат 
да се определят като ограничени пристрастия. Присъствието на опо-
нент, който внимателно следи изказванията на противника си и търси 
евентуални грешки в тях, създава за всеки дебатиращ стимули да се 
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съобразява със съответните доказателства и да използва срещу „про-
тивника си” само методи и техники на спор, каквито той би счел за 
„удобни”, ако опонентът му ги използва срещу него. От дебатиращи-
те не се очаква да изказват отрицателни становища при всеки удобен 
случай. Някои от твърденията на единия дебатиращ често могат да 
бъдат допуснати, без това да отслабва позицията на неговия опонент. 
Има случаи, когато такива твърдения могат да бъдат използвани за 
укрепване на собствената позиция. Накрая неспособността да се от-
говори убедително на някое твърдение на опонента, трябва да бъде 
мощен стимул за преоценка на собствената позиция. Разбира се, във 
всички тези случаи имаме предвид воденето на културен дебат, а не 
на надхитряване и караница. 

При представянето на тезата и контратезата дебатиращите се 
стараят да убедят вземащите решение по разисквания случай. При-
веждат се поддържащи аргументи (доказателства), които да дадат 
основание за потвърждаване или за отхвърляне на резолюцията. Ус-
тановена практика е този, който защитава тезата, да говори пръв, та-
ка че организацията на положителния случай да има по-голямо влия-
ние върху формата и протичането на целия дебат. Понякога при раз-
глеждането на случая всички въпроси се разглеждат по ред. Недоста-
тък на този подход е, че загубата по който и да е отделен елемент 
може да срути защитата по целия случай. Затова по-голямо разпрос-
транение е получила практиката, при която в разглеждането се 
включват независими аргументи в полза или срещу темата, като в тях 
се включват комбинирано отделни аспекти на доказателствата. Ако 
някои, но не всички, от тези независими основания бъдат разбити, 
все пак на арбитъра се оставят възможности да вземе решение в пол-
за на предлаганото решение. 

Последният важен компонент на дебата е вземащият решение 
или съдията/арбитър. В повечето случаи ролята на съдията се из-
пълнява от аудиторията народните представители. Съдия може да 
бъде и президентът, чиято оценка се изразява във вето по конкретни 
решения на НС; представител на Европейския съюз; професионална 
колегия и др., които да оценят дебатиращите страни и да произнесат 
решение кой е победителят. Вземащият решение може да бъде и тре-
та страна, която не приема позициите нито на пропонента, нито на 
опонента. В този случай процесът на вземане на решение е близо до 
задължителния арбитраж. Все пак често дебатиращите се обръщат 
към по-голяма аудитория – всички народни представители, от която 
са част. Това е типичният парламентарен дебат. Не всички дебати 
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приключват с решение/присъда. Един такъв дебат може да бъде по-
лезен с изясняването на състезаващите се позиции и идентифицира-
нето на основните различия. 

Най-съществената особеност на парламентарния дебат (диску-
сия) се заключава в процеса на аргументиране и контрааргументира-
не на конкретни идеи, закони, решения, декларации и пр. Думата ар-
гумент има латински произход (argumentum – доказателство, приз-
нак, знак, но в същото време означава съдържание, предмет, сюжет, 
дори басня или поема).17 Аргументацията е езикова и мисловна 
дейност, логически процес на разсъждаване, търсене на логичес-
ката връзка между различните части на информацията, излага-
не на група твърдения, които обосновават или отхвърлят дадено 
твърдение или позиция. Аргументацията не доказва абсолютно 
крайна истина, а убеждава в относителната приемливост на една 
позиция спрямо други възможности. Аргументацията има смисъл, 
ако се представя пред човек, който мисли по нея и рационално ще 
я прецени. Ако пред себе си нямаш такъв човек или ситуацията 
не е такава, че да може да се изложат и разберат рационални до-
води, то аргументацията няма да бъде възможна – например пред 
човек, сломен от мъка или в състояние на силен афект, пред не-
контролируема тълпа, пред некомпетентна по темата аудитория, 
пред огромна маса от хора. „Реторичният аргумент в собствения 
смисъл на думата държи сметка едновременно за степента на ве-
роятност, която зависи от дискурсивната материя, и за убедител-
ната стойност, която зависи от качеството на говорещия и слуша-
теля”.18 

В логиката тежестта на доказването или бремето на дока-
зателството (лат. onus probandi) е термин, с който се обозначава 
задължението на страната, която представя определен възглед по да-
ден въпрос, да предостави доказателства, с които да убеди решава-
щата инстанция в истинността на своите твърдения и да обори твър-
денията на опонента. С други думи, задължението да се докаже нещо 
пада върху защитаващия позицията, а не върху страните, отричащи 
тази позиция или отстояващи други такива. Не бива да се забравя, че 
аргументацията или реторическите доказателства, за разлика от 
формално–логическите, оперират със смислови единици. Нейните 
                                           
17 Латинско-български речник. С., 1971, с. 62. 
18 Рикьор, П. Живата метафора. С., 1994, с. 41. 
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предпоставки са в зависимост от договореност между комуника-
тора и аудиторията. Тези аргументи са силни и слаби, говорим още 
за „добри и лоши доводи”. Крайна цел на убеждаването е формира-
нето на мнение (чрез съгласието на аудиторията). Освен интелекту-
ална цел – „контакт на умовете”, аргументаторът се стреми и към 
друго – да създаде емоционална нагласа за възприемане на тезата. 
Главната насоченост на парламентарния дебат се съдържа в ефек-
тивната употреба на „типовете обекти на съгласие”, т.е. цялата 
съвкупност от предпоставки, които подкрепят тезиса и предизвикват 
съгласието на слушателите. Те се представят от две категории: 1) 
първата се отнася към сферата на реалното и съдържа факти, истини 
и предположения; 2) втората се отнася към сферата на предпочита-
ното, което се изразява чрез ценности, йерархии на ценности и слу-
чаи на предпочитане, които могат да бъдат наречени „места на пред-
почитане” (Loci).19 Всички тези „обекти на съгласие” се прилагат в 
различна степен в процеса на аргументация. Естествено, най-бързо и 
сигурно въздействие се постига с умелото боравене с фактите и тях-
ната полезна интерпретация.  

Освен рационалните аргументи в процеса на убеждаването 
съществена роля изпълняват и т.нар. „емоционални аргументи” – 
кинесиката (езикът на жестовете), дрескодът и цветовата гама на об-
леклото, проксемиката (пространственото решение на комуникатив-
ния акт), прякорите и пр. 

5. Политическите прякори като емоционални аргументи 

Шегата, хуморът, сатирата, сарказмът, политическият виц, 
анекдотът, политическата карикатура, слоганът, както и политичес-
ките графити са все атрибути на „ласкавото” отрицание, от което бо-
ли много по-силно от прякото обвинение. В този порядък са и поли-
тическите прякори – тези емоционални аргументи на обществената 
полемика. Те не са българско изобретение и принадлежат към фол-
клора – служат като сеизмограф на свободата на словото и демокра-

                                           
19 По-подробен анализ в: Александрова, Д. Метаморфози на реториката. С., 
2006, 41-116; Същата: Основи на реториката. С., 2008, 53-65; Perelman, Ch., 
Olbrechts-Tyteca, L. The new Rhetoric: A Treatise on Argumentation. Notre 
Dame, 1969. 
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тичността на обществото. Прякорът е название, което устойчиво за-
мества собственото име и дава кратка, точна и емоционално оцветена 
оценка на личността. Най-често прозвището отразява присмехулното 
отношение на социума, свързано с народопсихологията на българи-
на. Без да са обвързани пряко с процеса на прехода (и при бившия 
т.нар. „тоталитарен режим” се раждаха политически прякори – Тато 
(Т. Живков), Батето (Ив. Славков), Принцесата (Л. Живкова), все пак 
прякорите усилват атмосферата на демократизиране на обществото. 
Правени са различни класификации на прякорите, но най-често те се 
групират около следните признаци: 1) характерна черта или поведе-
ние (Стратега, Командира, Генерала (Батман), Данчо Ментата, Лъчо 
Мозъка и др.; 2) външен признак (Хубавото Наде, Мистър Бийн, Ко-
ня и др.); 3) речева проява (Поразяващата уста, Мистър 10%, Гошо 
Тъпото и др.); 4) професия, политическа принадлежност или социал-
на роля (Царя, Валяка, Миро Мършата, Мишо Бирата и др.); 5) при-
надлежност към известен род, фамилия (Тато, Зетя и др.); 6) значе-
ние, превод на името (Сокола, Пчеличката Мая, Дон Цеци и др.); 7) 
случайна проява (Нубиеца, Вальо Топлото, Буратино и др.). За раз-
лика от генерал Де Гол, който искрено се гордеел, че за него има най-
многобройни карикатури и вицове, българските политици рядко се 
радват на своите прякори.  

Най-общо „прозвищата”, както прякорите са известни сред на-
селението, се делят на две категории: по-обемната част от тях са те-
зи, които критикуват, отричат, заклеймяват, позорят онези, към кои-
то са прилепени, т.е. са израз на народното негодувание и омерзение. 
Най-често те са продукт на политическите опоненти и са част от слу-
ховете (мълвата), имащи за цел да дискредитират (опозорят, „омас-
карят”) другомислещите. По-незначителната част от политическите 
прякори се раждат от симпатия и любов към народни любимци. По-
някога прякори, създадени от политическите врагове, толкова точно 
характеризират личността и рефлектират нейните същностни качест-
ва и приноси към обществото, че се приемат от носителите им и тех-
ните сподвижници като „втори” лични имена. Такъв е случаят с 
„Желязната лейди”, прякор, даден на Маргарет Тачър от руските 
анализатори, но приет от самата нея и целия свят като положителна 
оценка за цялостната й политическа дейност. Подобна е историята на 
„Човека – Парламент”, прякор на Гиньо Ганев, роден спонтанно сред 
депутатите на Седмото Велико Народно събрание, на което той е за-
местник–председател. Неподражаемото му чувство за хумор, умени-
ето да подхвърли уместна двусмислена реплика, да укротява разпа-
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лените депутати, контрастират на действията на акад. Николай Тодо-
ров – председател на ВНС, наричан от депутатите с обич и снизхож-
дение „Коко Хаоса”. В безсилието си да се справи с възникналата 
неуправляема говорилня, председателят често се обръща към своя 
заместник: „Гиньо, Гиньо, кажи им, бе!” Общественото признание, 
синтезирано в прякора на Гиньо Ганев, се потвърждава по-късно в 
избирането му за първи омбудсман на България. 

Жените-депутати в българското Народно събрание също не са 
пощадени от изобретателността на фолклорния дух. Екатерина Ми-
хайлова, депутатът с най-продължителен парламентарен стаж сред 
тях (участва в 6 НС – от 36-то до 41-то НС), е наречена „Класната”, 
поради искреното й желание да упражни контрол и да сплоти 125-те 
депутати от групата на СДС в 38-то НС. Вместо респект обаче в този 
случай се визира безсилието на „даскалицата” пред вироглавите й 
възпитаници. Надежда Михайлова (Нейнски) е „Хубавото Наде” – 
прякор, в който се вплита както излъчването на красивата жена 
(спомнете си „аргумента на красотата” от Холивудските реклами), 
така и намекът за неглижиране на политическите качества като инте-
лект, принципност, постоянство и пр. Най-активните днес народни 
представителки от БСП Мая Манолова и Корнелия Нинова ласкаво 
са наричани „остриетата на партията”, а за М. Манолова (Пчеличката 
Мая) лидерът на социалистите се шегува, че е „готова за книгата на 
ГИНЕС по политическа издръжливост”. Преди тях Татяна Дончева 
влезе в най-новата политическа история на България като „Поразя-
ващата уста”, поради репутацията си на защитник на правдата, борец 
срещу корупцията и олигархията, образа на жена, която „на никого 
басма не цепи” – т.е. говори винаги истината (такава, каквато тя я 
вижда!), без да се съобразява, че уронва престижа на собствената си 
партия. Като член на Висшия съвет на БСП, заместник-председател 
на парламентарната група на Коалиция за България в 40-то НС и за-
местник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и общес-
твен ред в 41-то НС Т. Дончева активно участва в парламентарните 
дебати. Като юрист и роден оратор тя е заредена с остроумие, пърга-
ва мисъл, ерудиция професионален опит и ... тревненски диалект, за-
ради който многократно е критикувана. Не бива да се забравя, че за 
оратора диалектните отклонения в правоговора понякога са плюс – 
помагат да се идентифицира със своите слушатели. За съжаление в 
конкретния случай мекотата на изговора хвърля сянка върху дълбо-
чината на прозренията и идеите. Аналогичен е ефектът от ямболския 
диалект на един от най-сладкодумните и провокативни оратори на 
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Левицата – проф. Любен Корнезов, наречен „Властелинът на лафове-
те”, заради веселите забележки по време на неговото председателст-
ване на парламентарния дебат.20 Музикалният слух (талантлива ци-
гуларка още от детството си) позволява на Дончева да разбере сми-
съла на правилото: „В музиката и паузата е музика!” Тя борави с ог-
ромен обем от факти, които като опитен картоиграч подава в необ-
ходимия момент, други премълчава, за да изчака подходящия мо-
мент, когато силата им ще бъде съкрушаваща. В публичните си изяви 
Т. Дончева („Непокорната дъщеря на БСП”, „Голямата уста”, „Чер-
вената дама”) гради образ на човек от средната класа, която не се 
блазни от суперлукса: „Имало коли с диамантени скоростни лостове. 
За какво са ми? Стотици рокли да имам, няма да съм щастлива. Кога 
да ги нося??!” Тя умее да се самоиронизира, но и жестоко да захапе 
неуважителния опонент. На грубата реплика на Румен Петков, че 
„тишината в нечия спалня ражда безумия”, Т. Дончева отвръща ся-
каш безгрижно: „Обожавам историческия лаф: „По-добре тишина в 
спалнята отколкото бедствие...” И заключава през смях, обвинявайки 
го в нерегламентирани връзки с престъпния свят: „С Румен Петков 
сме в любовни отношения. Толкова се обичаме, че не си говорим.” 
Като всяка силна жена бившата прокурорка харесва силните и неза-
висими мъже: „Мъж, който знае, че има стойност, не се изхвърля 
пред жените. Такива, които с поглед умеят да внушат какво искат, не 
излизат от равновесие за дребни работи, имат вътрешна свобода. И 
позволяват свобода на половинката до тях.” Не остава длъжна Чер-
вената депутатка и на бившия министър без портфейл в кабинета на 
Б. Борисов и директор на Националния исторически музей проф. Бо-
жидар Димитров, след като в сутрешен блок на bTV той я нарича 
„тревненска циганка”: „Разправяла, че съм катастрофирал със слу-
жебната си кола и при инцидента от автомобила ми се посипали бю-
летини на кандидатстващия за кметското място в столицата Бойко 
Борисов”. Последвалите събития потвърдиха правотата на Т. Донче-
ва. Посочените случаи не са доказателство за дребнава женска от-
мъстителност, а за бранене на честта и достойнството. Непоколебима 
борбеност представя Т. Дончева и във вътрешнопартийните й отно-
шения. Тя не спестява критиката си и към лидерите на БСП: за С. 
Станишев в прав текст заявява, че е неопитен и е трябвало преди да 
оглави партията на социалистите, „да се поупражнява поне като пар-
                                           
20 Йотова, Б. Властелинът на лафовете. – Стандарт, 3 януари 2009 г. 



ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА 119 

 

тиен секретар на квартална седянка”, а за президента Г. Първанов 
подхвърля, че отварял „кутията на Пандора” с популистки изказва-
ния. 

Т. Дончева неведнъж е обвинявана в прекалена критичност и 
неспособност да обхване вярната картина на политическите събития. 
Андрей Райчев, с присъщата му метафоричност, дори заключава, че 
„Госпожа Дончева е родена с парализиран показалец, за да обвинява” 
по повод на острите й изказвания по адрес на Румен Петков. 

Отговорът на Дончева е в същия иносказателен дух, подчерта-
вайки, че нейното оръжие като политик е словото и анализът на си-
туацията, но преди всичко в разкриването на политическата логика. 
И отново „дяволчето Фют” надниква в очите й, те заблестяват закач-
ливо, а устата произнася острите реплики, стоплени от усмивката и 
самоиронията: „Цигулката е изкуство, което изисква много голяма 
чувствителност, дълбочина на сърце и ум, и маймунска сръчност.” 

6. Жени на ръководни длъжности в българския парламент  

„Жената не се ражда: тя става такава” – тази прочута фраза на 
Симон дьо Бовоар не оспорва спецификата на женската мисловност, 
напротив – подчертава нейната социална предпоставеност: поради 
биологичната задача на своя пол – майчинството, жените проявяват 
по-силно изразено търпение при решаването на различни задачи; не 
са склонни да рискуват на всяка цена само и само, за да спечелят; 
гледат по-реалистично на заплахите и възможностите при постигане-
то на целта; умеят да разпределят вниманието си в множество посо-
ки; отделят внимание не само на главното, но и на детайлите; имат 
по-продуктивни, дипломатични отношения с колегите в екипа; отна-
сят се с подчертано уважение към подчинените (ако заемат ръковод-
ни длъжности); балансират отношението си не само към стратеги-
ческите, но и към тактическите ходове. Тези особености на женското 
мислене са в основата на модерния лидерски стил и необратимия 
процес на глобализация на човечеството. 

Независимо от посочените качества на женския подход към 
решаването на проблемите, според последните изследвания на Евро-
пейската комисия жените са едва 10% от членовете на управителните 
съвети в Европейския съюз и само 3% са изпълнителни директори в 
бизнеса. В същото време изследване на „Голдман Сакс” сочи, че на-
маляването на различията между жените и мъжете може да увеличи 
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брутния вътрешен продукт на Еврозоната с до 9%. Една справка на 
Inter-Parliamentary Union от 1 юли 2013 г.21, посветена на участието 
на жените в националните парламенти, включва 189 страни от света, 
показва на пръв поглед парадоксална картина: с много по-висок про-
цент на участие на жени в националните парламенти се нареждат 
страни от Третия свят. Най-голям процент жени участват в парла-
мента на Руанда – 56%, при общ брой на депутатите 80 човека, от 
които 45 жени са в Долната камара и 38,5% – в Горната камара. В 
Куба почти половината от депутатите са жени – 48,9%: от общо 612 
депутати – 299 са жени. В същото време държави като САЩ, Англия, 
Германия, Франция, Италия и др., в които феминизмът има вековни 
традиции, процентът на участие в парламентите е много по-нисък. В 
Долната камара на Американския конгрес са представени 17 жени от 
434, т.е. 17,7%, а в Горната камара – от 100 – 20 са жени, т.е. 20%. В 
Русия сред 450-те депутати на Думата 61 са жени, т.е. 13,6%, а в 
Горната камара от 163 жените са 13, т.е. 8%. 

Очевидно е, че количеството участнички в националните пар-
ламенти не може да се приеме за обективен критерий, определящ ре-
алното положение – правата и задълженията на женската половина 
от населението в тези страни. Може би по-обективно отразява състо-
янието на джендър проблема констатацията на една от джендър ак-
тивистките, че „жените не достигат до върха на нито една професия 
никъде по света”. Статистиката показва състоянието съвсем ясно. От 
190 държавни глави в света само 9 са жени! В парламентите по света 
средно 13% са жени. В корпоративния сектор жените на върха с ди-
ректорски позиции, места на бордове – не повече от 15-16%. Числата 
не са мръднали от 2002 г. насам и се движат в погрешната посока. И 
дори в света на благотворителността, свят за който често си мислим, 
че се ръководи от повече жени, жените на върха са 20%. 

Как стоят нещата у нас? Най-високо в йерархията на властта (в 
България и чужбина) достигнаха няколко българки, в чиито лидерски 
и професионални качества не се съмнява никой. Това са: еврокоми-
сарките Миглена Кунева (НДСВ и България на гражданите) и Крис-
талина Георгиева; Ирина Бокова – първият генерален директор-жена 
                                           
21 Women in National Parliaments. Situation as of First July 2013. Inter-
Parliamentary Union. 189 countries are classified by descending order of th per-
centage of women in the lower or single House: 
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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в историята на ЮНЕСКО от 22 септември 2009 г., преизбрана за вто-
ри мандат през 2013 г.; първите в историята на България министър-
председател на служебно правителство – Ренета Инджова (СДС), и 
председател на Народното събрание (41-то НС: 14 юли 2009 – 14 
март 2013 г.) Цецка Цачева (ГЕРБ); първите вицепрезиденти–жени: 
Блага Димитрова и Маргарита Попова. Българската политическа па-
литра е изпъстрена и с множество имена на министри, заместник-
министри, председатели и заместник-председатели на партии и дви-
жения (Анастасия Мозер – председател на БЗНС, Татяна Дончева – 
председател на Движение 21, Мария Капон – председател на Единна 
народна партия, депутат в 40-то НС и евродепутат, Миглена Кунева – 
председател на партия „България на гражданите”). Сред евродепута-
тите-жени най-активно участват в дискусията на Европейския пар-
ламент: Илиана Йотова (евродепутат от БСП – два мандата); Филиз 
Хюсменова (заместник-председател на ДПС и евродепутат – два 
мандата); Антония Първанова (НДСВ); Душана Здравкова (ГЕРБ); 
споменатата вече Мария Капон (ЕНП) и др. Във всички правителства 
от 1989 г. насам участват като министри и заместник-министри мно-
го жени: Меглена Плугчиева – вицепремиер на България; Емилия 
Масларова – министър на труда и социалната политика в две прави-
телства; Христина Христова – министър на труда и социалната поли-
тика; Лидия Шулева – заместник-министър – председател и минис-
тър на икономиката; Надежда Михайлова (Нейнски) – министър на 
външните работи; Гергана Паси – министър по европейските въпро-
си; Емел Етем – заместник министър-председател и министър на 
държавната политика при бедствия и аварии; Филиз Хюсменова – 
министър без портфейл в правителството на Симеон Сакскобурггот-
ски, народен представител в 40-то Народно събрание и евродепутат 
(2007–2009 г. и 2009–2013 г.); Весела Лечева – председател на Дър-
жавната агенция за младежта и спорта; Корнелия Нинова – заместик-
министър на икономиката и енергетиката; Йорданка Фандъкова – 
кмет на София и за кратко министър на образованието и др.  

Много емоции донесе на всички българи процедурата по кон-
курса за еврокомисар на бившата министърка на външните работи 
(ГЕРБ) Румяна Желева. Провалът на това представяне беше по вина 
не само на кандидатката, но и на българското правителство и лично 
на премиера, които я предложиха. Самият процес на конкурса заслу-
жава специален реторичен анализ, но той не е предмет на изследва-
нето сега. Положителното в развоя на трагикомичната сага е блестя-
щото участие на Кристалина Георгиева, което не можа да изтрие бе-



122 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

зотговорното и плачевно представяне на Желева, при което лъсна и 
липсата на национална подкрепа от някои български евродепутати. 

Ако се абстрахираме от този случай, преобладаващото коли-
чество факти говорят в полза на жизнеспособността, образованието, 
активната гражданска позиция и авторитета, които българката изво-
юва в пределите на държавата и световната политика през последни-
те две десетилетия. В България след изборите на 12 май 2013 г. в 
42-то Народно събрание са избрани 59 жени, т.е. 24,6%.22 По актив-
ност на участие в парламентарната дейност българските народни 
представителки надминават значително мъжете-депутати. Положи-
телен факт в полза на джендър проблематиката е изборът на жена за 
председател на 41-то НС – г-жа Цецка Цачева. За първи път в бъл-
гарската история Народното събрание има за председател жена. Във 
всички парламенти след 1989 г. (като изключим 7-то Велико Народ-
но събрание) в ръководството на НС участват жени като заместник-
председатели; като председатели и зам.-председатели на много от 
парламентарните комисии; жени са избирани като заместник-
председатели на всичките седем ОНС: 36-то НС – Снежана Ботуша-
рова (СДС), 37-то НС – Нора Ананиева (БСП), 38-то НС – Петя Шо-
пова (Българска евролевица), 39-то НС – Камелия Касабова; 40-то 
НС – Камелия Касабова (НДСВ) и на ротационен принцип като зам.-
председатели са избрани Надежда Михайлова (СДС), Екатерина Ми-
хайлова (ДСБ) и Анастасия Мозер (БЗНС), 41-то НС – Екатерина 
Михайлова (Синята коалиция) и Менда Стоянова (ГЕРБ) и 42-то НС – 
Мая Манолова (Коалиция за България). 

Най-високата властова позиция в България, заемана от жена, 
принадлежи на Цецка Цачева (ГЕРБ) – юрист и политик, която стана 
председател на 41-то НС (14 юли 2009 г. до 14 март 2013 г.). Тя е по-
лучила юридическо образование в Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски”, след което работи като адвокат, юрисконсулт и общинс-
ки съветник в Плевен. На парламентарните избори през 2009 г. е во-
дач на пропорционалната листа и мажоритарен кандидат на ГЕРБ. 
Печели мажоритарния вот с преднина пред бившия министър на вът-
решните работи – Румен Петков (БСП). Ц. Цачева е избрана с убеди-
телен успех – мнозинство от 227 гласа „за”. Подготвена ли беше тя за 
върха на държавната машина? Имаше ли необходимите професио-
нални, идейни и чисто човешки качества за подобно изпитание? 
                                           
22 Ibidem.  
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Имаше ли достатъчен управленски опит? Не се ли превърна заедно с 
„дясната ръка” на едноличния управител на държавата – министър-
председателя Бойко Борисов – Цв. Цв. (Цветан Цветанов) в символ 
на машите, които трябваше да вадят горещите картофи от жаравата 
на хаотичното управление? 

Основният закон на държавата, както и Правилникът на НС са 
съсредоточили огромни права в ръцете на председателя на Народно-
то събрание: ръководи заседанията – чл. 50 (1); има право да отнема 
думата – чл. 53 (1); определя времето за обсъждане на всяка точка от 
дневния ред, разпределя времето между парламентарните групи в за-
висимост от тяхната численост, може да прекъсне и прекрати заседа-
нието – чл. 60 (1). Както се вижда от направеното извлечение от Пра-
вилника на НС, ролята на председателя на НС по принцип не се от-
личава от тази на медиатора на всяка публична дискусия. Той съвку-
пява в едно три роли: на сценарист (в известна степен), режисьор и 
актьор. Той (в случая тя!) има възможност да контролира и направ-
лява съдържанието и формата на парламентарната дискусия. В Пра-
вилника на НС не се посочва изрично, но в контекста на членовете и 
алинеите се съдържа изискването на неговите автори към председа-
теля да бъде обективен и безпристрастен, да не прилага подмолни 
игри в интерес на излъчилата го политическа сила. Запознаването със 
стенограмите на 41-то НС не винаги представя г-жа Цецка Цачева 
като обективен председател на българския парламент. Достатъчно е 
да си спомним някои от многобройните й гафове, влизащи в проти-
воречие с висотата на заеманата длъжност. Може би най-
драстичният е скандалът по фалшифицирането от депутати на ГЕРБ 
на Закона за контрол на наркотичните вещества. В действителност 
този гаф лъсна, след като президентът алармира, че в „Държавен вес-
тник” е обнародван акт на НС, чийто текст не съвпада с гласуваното 
от депутатите. Разследването показа, че публикуваната „поправка” 
на закона е инспирирана от народните избраници на ГЕРБ Светлин 
Танчев и Пламен Цеков. Ужасяващото е, че Ц. Цачева позволява из-
лъчването на реклами, съдържащи наркотични вещества. Предполага 
се, че двамата депутати са лобирали за водката „Мери Джейн”, на 
чийто етикет има изобразено листо от канабис. Въпреки че престъп-
лението бе дадено на прокуратурата, до момента повдигнато обвине-
ние няма. Т.нар. „наркопоправка” е един от най-тежките парламен-
тарни гафове в новата история на България. По този начин комисията 
„покри“ вината на председателя на Народното събрание Цецка Цаче-
ва, която е пряко отговорна за това какво се публикува в ДВ. Ц. Ца-



124 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

чева по собствена преценка или некомпетентност преднамерено ре-
дуцира с 11 зададените от депутати на Коалиция за България 25 въп-
роса и питания към министър-председателя. „Това е само част от 
многократното нарушение на правото на народните представители на 
парламентарен контрол над министрите” – констатира Петър Курум-
башев, и предупреждава, че „Коалиция за България ще поиска Коми-
сията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентар-
на етика да разгледа поведението на председателя на парламента 
Цецка Цачева”. Искането е свързано с множество нарушения на Пра-
вилника на Народното събрание и Конституцията – посочва Курум-
башев, цитиран от БТА.  

Вече беше споменато, че Екатерина Михайлова е парламента-
ристът с най-дълъг стаж – участвала е в шест НС – от 36-то до 41-то 
НС. Тя полемизира пламенно, фразите са кратки, остроумни и с под-
чертан стремеж към обективност. Това не омекотява идеологическа-
та й непримиримост, предаността й към Синята идея и лидера на 
СДС/ДСБ Иван Костов. Независимо от това Ек. Михайлова подчер-
тава желанието си да се постигне консенсус по проблеми на нацио-
налната сигурност и просперитета на държавата. „В началото на 
прага на новото хилядолетие можем независимо от това, че спорим 
и понякога изостряме езика, с който водим тези спорове, можем да 
обединим усилията си, да работим повече заедно за постигането на 
една наистина сериозна цел – да станем европейци в новия век, да 
станем европейци като мислене, като поведение, да спорим евро-
пейски и да ни дават за пример, както сега ни дават за пример, че 
сме минали един много сериозен път и българският парламент има 
този голям принос”.23 

Ек. Михайлова е сред малцината депутати, които отделят спе-
циално внимание на силата на думите: „И аз ви моля наистина да 
проявим отговорност дори и в думите, с които говорим, защото 
днес, а и вчера, а и всички политици от всички разцветки казват: 
България трябва да е и е остров на стабилността на Балканите. 

Но, уважаеми колеги, България е остров на стабилността и в 
зависимост от това как говорим. Именно затова важно е и с ду-
мите, с които говорим днес, да потвърдим, че сме остров на ста-
билността, и да не развихряме страстите, защото това е много 
                                           
23 България. Народно събрание, ХХХVІІІ. Сес. VІІ, 1999. Стенографски 
дневници. Кн. 109, Заседания 310-311. С., НС, 2000, с. 43. 
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лесно.”24 Позицията на СДС, отразена в предложената от симпати-
зантите му Декларация за изострянето на кризата в Косово, бе от-
хвърлена от Демократичната левица с ясно изразеното становище, че 
България не трябва да се намесва нито пряко, нито косвено в Косов-
ския конфликт поради опасността от евентуално военно решение, 
което действително последва. Осъзнавайки силата на думите, Ек. 
Михайлова прилага друг психологически похват – за идентификаци-
ята с идеологическия съмишленик, а и с по-силния, от когото би за-
висела бъдещата съдба на България. „Всъщност ние препотвържда-
ваме волята, която е имало това Народно събрание. Тоест стъпки-
те са извървени и ние още един път потвърждаваме своята поли-
тическа воля. Тоест крачката, която правим, е направена и бихте 
могли съвсем спокойно да се присъедините. И въпросът не е да ви 
изолираме. Проблемът е дали вие ще се изолирате, дали вие ще се 
изолирате в този диалог, в диалога и с европейската демократична 
общност, и със световната демократична общност. Защото, зас-
тавайки срещу Евроатлантическата общност или срещу Европейс-
ката общност, практически вие заставате дори и срещу партии, 
към които вие идеологически се стремите”25 В цитирания откъс Ек. 
Михайлова убеждава идеологическия опонент чрез няколко ретори-
чески похвата: 1) косвено обвинение в непоследователност в поведе-
нието – опонентите биха могли да се присъединят, тъй като този ход 
не е нов, а следствие от други, вече станали действия; 2) контрапунк-
та: не ние, а вие се самоизолирате, като не приемате предлаганата 
декларация; 3) повторението на думи като „изолиране”, „диалог”, 
„демократическа общност” идва да усили косвеното обвинение, че 
опонентите не са приели ценностите на „европейската и световната 
демократична общност”, и 4) обвинение към опонентите, че влизат в 
противоречие със самите себе си, отказвайки се да признаят решения 
на други европейски партии, „към които идеологически се стремят”.  

Опонент на Ек. Михайлова в този дебат е Татяна Дончева. В 
нейната реплика също се преплитат силно въздействащи реторически 
техники: 1) Първоначално тя косвено се съгласява с опонента, но 
надгражда с по-силен аргумент, който се противопоставя на първия 
(морално право – юридическо задължение): „Всички депутати в 
                                           
24 Тридесет и осмо Народно събрание. Четиридесет и първо извънредно за-
седание на Народното събрание, 25 март 1999 г. 
25 Пак там. 
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българския парламент са не само в моралното си право, а и в морал-
ното си и юридическото си задължение да се занимават с пробле-
мите, които са важни за страната”; 2) Градира възходящо по важ-
ност – моралът и правото трябва да доведат депутатите до правилно-
то обществено–полезно решение: „Още по-морално е да се ориенти-
раме този път в правилния влак” – метафората за влака се преплита 
с иронията, че „в последния век ние сме една изключителна страна, 
която все е избрала най-хубавия влак, най-печелившия, най-сигурния 
и най-гарантирания и накрая, както каза френският посланик преди 
една седмица: „Вие все се оказвате на грешната гара и на грешното 
място...”4) Ироничното заключение се потвърждава чрез цитата от 
уважавания от опонентите френски посланик. Цитатът се превръща в 
основен реторически инструмент в репликата на Т. Дончева, при ко-
ето тя се позовава на думите на бившия държавен секретар на САЩ 
Хенри Кисинджър – „един известен „комунист”, както шеговито го 
представя ораторката: „Изучавал съм историята на този район и 
знам, че това е една борба, продължила шестстотин години. Не 
вярвам, че може само с една военна операция да се решат всички 
проблеми на района.” След анализа на цитираното мнение на светов-
ния авторитет Т. Дончева заключава отново с неговите думи: „И ви 
казвам в заключение онова, което е казал той: „Ние, Америка, ще 
спечелим първия рунд, но аз с ужас си мисля какво ща стане по-
нататък”.26 

7. Видове парламентарна реч 

Парламентарната трибуна е олтарът на демокрацията. Тя тряб-
ва да бъде еманация на свободния дух, извор на велики идеи и сцена 
на възвишено законотворчество в името и в полза на народа. Така 
трябва да бъде съгласно върховния закон на държавата – Конститу-
цията, и мечтите на философи и поети, жадуващи Свобода, Равенст-
во и Братство. Но така ли е в действителност? Колко често през пос-
ледните повече от две десетилетия Народното събрание се превръща 
в арена на битки за надмощие на едни или други котерийни интере-
си, от които народът не само не спечели, но все повече затъваше в 
бедност и безперспективност, за да стигне до ранната пролет на 2013 

                                           
26 Пак там. 
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г., когато живи човешки факли, хора, доведени до крайно отчаяние, 
предпочетоха смъртта пред безнадеждността. 

Правилникът на НС регламентира следните видове парламен-
тарна реч:  

1) изказвания за обосноваване, анализ и критика на подготов-
ката и приемането на законите и парламентарния контрол; те пред-
ставят позицията на оратора по разисквания въпрос и по отношение 
на авторската позиция са два вида: едните представят становището 
на парламентарната група, когато се правят от нейния председател 
или от натоварен за целта член на групата, другите съдържат лично-
то мнение на народния представител; 

2) въпроси и питания, както и отговорите към тях, като кла-
сически форми на парламентарен контрол (Чл. 90, ал.1 от Конститу-
цията); питанията (Чл. 92 (1)) се отнасят до основни страни от дей-
ността на министър-председателя, заместник министър-председател 
и министрите. Те могат да се развият в продължение на 3 минути, а 
отговорите към тях се развиват в рамките до 5 минути. Явна е дис-
пропорцията – превес се дава на отговарящия, т.е. на властимащия в 
момента; 

3) процедура (процедурни въпроси) – Чл. 51 (1) от Правилни-
ка на НС; процедурни са въпросите, с които се възразява срещу кон-
кретно нарушение на реда на провеждане на заседанието или се пра-
вят предложения за изменения и допълнения на приетия дневен ред 
на заседанието (Чл. 51 (1)); 

4) реплика – кратко възражение по същество на приключило 
изказване – Чл. 55 (2); 

5) дуплика;  
6) лично обяснение при отрицателен вот или лична нападка в 

изказването на колега-депутат. Личното обяснение позволява на на-
родния представител в рамките на 2 минути да отговори на нападка в 
изказване на пленарно заседание – Чл.56 (1). 

Какъв беше „женският глас” в последните две народни 
събрания (41-то и 42-то)? 

В последните два парламента – 41-то и 42-то НС – най-активно 
участват в парламентарния дебат Цецка Цачева, Искра Фидосова 
от ГЕРБ (41-то НС), Мая Манолова и Корнелия Нинова (Коалиция 
за България) (41-то и 42-то НС). Те превръщат дискусията в огнена 
полемика. Очевидно те всички притежават дар слово, но единствено 
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Корнелия Нинова признава в прав текст: „Работата винаги изисква 
дисциплина, усилия, четене, реторика!”27 За нея няма разлика между 
това дали жената е депутат, или има друго обществено занимание. 
Четирите принципа, сред които е и умението да се борави с ефектив-
ното убеждаващо слово, са следвали професионалното й развитие ка-
то следовател, директор на предприятие, заместник-министър. В На-
родното събрание незабравими остават сблъсъците на депутатката с 
премиера Б. Борисов.28 Отношението и оценката на ораторката към 
нейния опонент се съдържа още в увода на изказването: „Да погово-
рим по една несериозна (!) според Вас тема – антикризисната 
програма на ГЕРБ, изпълнението на мерките по тази програма и 
ефекта на тази програма върху икономиката и живота на бълга-
рите. Дали се успокоихте и в състояние ли сте да водим този серио-
зен разговор, за да започна?” Контекстът на първите фрази от зада-
дения въпрос представя негативния отговор. Стига се и до директна-
та констатация: „Анализът на антикризисния ви план показва, че той 
не се изпълнява”. Изводът се повтаря – четири месеца по-късно със-
тоянието на антикризисната програма е същото! „Няма наказани и 
отстранени и затова Ви питам: как приключи тази проверка? Про-
мени ли тя системата Ви за контрол спрямо министрите? Имате 
ли намерение да изпълнявате антикризисната програма на ГЕРБ 
или ако нямате – имате ли намерение да я променяте?” Натрупва-
нето на аргументи, въпроси и факти (това е реторическата операция 
„конглобация”) е с цел да внуши на арбитъра (публиката) несъстоя-
телността на очаквания отговор. Въвлечен емоционално в спора, Б. 
Борисов отговаря в унисон с подадената му реплика:  

„Министър-председател Бойко Борисов: Уважаема госпо-
жо председател, дами и господа народни представители! Уважае-
ма госпожа Нинова, уверявам Ви, че с нищо не сте ме възбудили, за 
да се успокоявам, така че Ви моля да спрете да принизявате с по-
добни намеци ролята на Народното събрание. (Реплика от народния 
представител Корнелия Нинова.) По никакъв начин аз не съм демон-
стрирал каквото и да е неспокойствие, възбуда или нещо, за да ми 
кажете: „ако сте се успокоили”. По никакъв начин! Просто прес-
                                           
27 Интервю на Красимир Ангелов „Вижте кои са дамите, които красят На-
родното събрание”, 8 март 2012 г. 
28 Стенограми на Народното събрание. 41-то НС. Двеста петдесет и шесто 
заседание. София, петък, 15 юли 2011 г. 



ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА 129 

 

танете с тези намеци, защото не са ми приятни....” Следват изви-
нения, че са направени проверки, че е възложено на вицепремиера 
Симеон Дянков, „който след това също ще говори пред вас, вече е 
създал необходимата организация, започнал е консултация с всички 
министерства и заинтересовани страни”, т.е. той ще Ви отговори 
конкретно... „Който се извинява, се обвинява! – казват французите. 
Усетил слабата си позиция, Б. Б. преминава в контраатака с лайтмо-
тива – „А вие, вие какво направихте?!” – „Повтарям, на Вас най-
малко Ви отива да говорите за антикризисни мерки, защото 
твърдяхте, че няма криза, а министър Орешарски дойде в Минис-
терство на финансите и каза, че сте с половин милиард и нагоре 
под водата още с първия ден от влизането ни в правителство.” Б.Б. 
се опитва да приложи една от инфотактиките на Алвин Тофлър, 
(„Трусове във властта”) – „играта с времето” (да се забави изпраща-
нето на съобщението дотогава, когато вече ще е трудно да се пред-
приеме ответно действие от получателя). 

К. Нинова от своя страна освен че затрупва противника с ар-
гументи, подрежда ги във възходящата градация, повтаря въпросите, 
тя цитира два документа, чийто явен контраст трябва да доведат неп-
редубедения слушател до абсурд:  

Корнелия Нинова: И сега като окончателно отношение ис-
кам да сравня два документа, колеги, наистина, за да бъда убеди-
телна и да ви накарам да се замислите. 

Това е вашата антикризисна програма! Това е оценката на 
Европейската комисия! Извадила съм си няколко акцента: 

„ГЕРБ: Запазваме и създаваме повече работни места. 
Европейската комисия: Равнището на безработица се пови-

шава от 5,4% на 10,2%. 
ГЕРБ: Подобряваме достъпа до финансиране. 
Европейската комисия: Достъпът до финансиране на пред-

приятията става все по-труден. 
ГЕРБ: Ефективно използваме публичните разходи. 
Европейската комисия: Висока степен на неефективност на 

публичните разходи. 
ГЕРБ: Спираме авансовото изразходване на резерва. 
Европейската комисия: Изхарчихте резерва. 
ГЕРБ: Повишаваме усвояването на средствата от еврофондо-

вете. 
Европейската комисия: България остава на ниско равнище на 

усвояване на европейски средства. 
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ГЕРБ: Създаване на прозрачни критерии за подборна оценка 
на проекти. 

Европейската комисия: Прилагането на законодателството в 
областта на обществените поръчки показва значителни слабости.” 

Накрая на вашата програма, колеги, сте написали: „Не сме 
сами в изпълнението на тази програма. Разчитаме на европейските 
ни партньори и на международните институции”. Къде, господин 
Борисов, по пътя на България се разминахте с европейските ни 
партньори и с международните институции? Защо има такова 
драстично разминаване между вашата самооценка на правител-
ството и тази, която ви дават вашите партньори от Европейска-
та комисия? 

Въпросите (Чл.90 (1)) се отправят чрез председателя на НС в 
писмена форма най-късно 48 часа преди началото на заседанието. 
Въпросите на К. Нинова в току-що цитирания словесен дуел са ал-
тернативни (поставят този, към когото са отправени, пред избора – 
да отговори сериозно и по същество или да се оправдава. В същото 
време те са и бумерангови, т.е. контравъпроси (отнемащи възмож-
ността на противниковата страна да поддържа тезата, че знае всичко, 
че поддържа единствено вярната теза. Атаката е конкретна, без кли-
шета, увъртания и следвайки реторическата фигура „Ти също (tu 
quoque). Разновидност на аргумента Ad hominem (към човека), tu 
quoque („ти също”) се отнася до твърдение, че човекът, използващ 
даден аргумент, е действал или говорил в противоречие със собстве-
ните си твърдения. Разкриването на противоречието със самия себе 
си идва да обезцени максимално противниковата позиция: „Вижте 
какво пише във вашия антикризисен план: „Набавяне на допълните-
лен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискал-
ния резерв” – фискалният резерв е изхарчен, тоест направено е 
точно обратното. „Удвояване на данъка върху жилищата с данъч-
на оценка над 300 хил. лв.” – така нареченият данък лукс, вместо 
него въведохте данък колиба. „Изготвяне на график за изплащане в 
пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. на фирмите на 
всичко дължимо от държавата” – миналата седмица вицепремие-
рът Дянков от тази трибуна каза, че все още не сте изпълнили това 
задължение. Една година по-късно дължите 400 милиона – 200 за 
обществени поръчки и над 200 за невъзстановено ДДС. Не е изпъл-
нена мярката. „Създаване на публични регистри за дължимите 
средства по обществени поръчки” – няма такъв регистър. „Да га-
рантирате на фирмите, които дължат на фирми, да ги освободите 
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от лихви, докато вие не им платите” – не е изпълнено това. „Съз-
даване на механизъм за увеличаване на минималната работна зап-
лата, забележете, от 1 юли 2010 г.” – не е изпълнено. „Ограничава-
не нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги 
от обществен интерес, тоест вода, ток, парно, газ” – не е изпълне-
но, напротив, няколко пъти се увеличават тези цени.” 

След цялата изобличаваща тирада закономерно следва репли-
ката: „Някой ще понесе ли отговорност за това неизпълнение? Това 
ми е въпросът, господин министър-председател...” При очевидната 
невъзможност да опровергае опонента си, министър-председателят 
се отказва от отговор. К. Нинова обаче не пропуска възможността да 
даде оценка на работата и словесното поведение на премиера. 

Корнелия Нинова (КБ): „То какво отношение?! (Реплики от 
ГЕРБ.) Как да кажеш на черното – бяло! Като прочетеш какво сте 
предприели по изпълнение на тези мерки, нямате обяснение защо не 
са изпълнени. В отношението си ще кажа само още едно допълне-
ние. 

Господин министър-председател, това са писмените отгово-
ри, които поисках от всички министри кой как си изпълнява анти-
кризисните мерки. (Народният представител Корнелия Нинова по-
казва куп с документи.) Искам да Ви кажа, че това е изключително 
несериозно четиво, ако прочетете всички писмени отговори навед-
нъж. Това създава впечатление, че екипът Ви е някаква банда без 
команда” Следва забележката на председателката на НС, но словото 
е безвъзратно отлетяло и който може и иска да чуе истината, я е до-
ловил...  

Запознаването със стенограмите на Народното събрание на-
вежда на извода, че сред най-активните и продуктивни парламентар-
ни оратори-жени са тези, които имат юридическо образование. И то-
ва е естествено, познавайки законодателството в исторически, теоре-
тически и практически аспект, те аргументират най-точно своите 
предложения и опровержения. Адекватна илюстрация на този извод 
е „острието на БСП” – заместник-председателят на 42-то НС Мая 
Манолова. Депутат от Кюстендил и областен координатор на БСП, 
„лъвицата на парламентарна група”, както ласкаво я нарича С. Ста-
нишев, е почти непрекъснато на трибуната в пленарната зала. Амби-
циозна, стилна, смела, младата юристка е безспорно добър оратор. Тя 
е един от авторите на новия изборен кодекс, автор и съавтор на де-
сетки законопроекти, човекът, който сигнализира за 500 000 неза-
конни допълнителни бюлетини в печатницата в Костинброд. „За мен 
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няма съмнение, че има опит за фалшифициране на изборите” – заявя-
ва Манолова и обяснява, че „надпечатването на бюлетини не е прес-
тъпление според Наказателния кодекс и именно това е несъвършен-
ството на закона”. М. Манолова не се страхува сама да отиде при 
протестиращите пред парламента, за да разговаря лично с тях. Теми-
те, по които пледира, са най-социалните – пенсиите, лекарствата, 
младите, образованието, бюджетът и пр. Ето кратък диалог между М. 
Манолова и министър Тотю Младенов.29 

„Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин 
министър! Намеренията на правителството за промени в пенсион-
ната система в посока увеличаване на изискуемия осигурителен 
стаж за пенсиониране, респективно на пенсионната възраст, бук-
вално взривиха общественото мнение. Особено на хората, на които 
им предстои да се пенсионират, и особено на тези в активна въз-
раст, защото те основателно се притесняват от лансираните 
промени, които практически ще лишат част от хората от въз-
можности за пенсиониране, а друга част ще обрекат на съществе-
но редуцирани пенсии. За какво става дума? Ще си позволя да цити-
рам едно Ваше изказване от началото на м. май, според което от 1 
юли ще се въведат нови изисквания за пенсиониране. Практически 
ще се премахне точковата система, формално ще се запази пенси-
онната възраст – 60 години за жените и 63 за мъжете, но ще се въ-
ведат нови изисквания за минимален осигурителен стаж при пенси-
ониране – 37 години за жените и 40 години за мъжете. Хората, ко-
ито са навършили пенсионна възраст, но нямат необходимия, изис-
куемия осигурителен стаж и не им достигат три години от него, 
ще получават намалена пенсия – по 2,4% за всяка липсваща им годи-
на. Това означава, че тези хора ще получават годишно по една пен-
сия по-малко. 

Какво се получава? Едни граждани ще получават орязани пен-
сии, други граждани просто няма да могат да се пенсионират, за-
щото минималният стаж 37 минус 3 – 34 за жените, и 40 минус 3 – 
37 за мъжете, в много от случаите изобщо няма да бъде достиг-
нат. 

Основания да твърдя това ми дават последните статисти-
чески данни, които показват, че преобладаващата част от безра-
ботните са хора именно в предпенсионна възраст – на фона на 
                                           
29 Пак там, сто и девето заседание. София, петък, 28 май 2010 г. 
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всички безработни около 40% са безработните над 50-годишна въз-
раст и с 40% повече за първото тримесечие на миналата година. 

Моят въпрос към Вас е: подкрепяте ли тези идеи за промени в 
пенсионната система, и според Вас те ще дадат ли възможност на 
голяма част от българските граждани да се пенсионират, а на дру-
га да получават адекватни пенсии?” 

В отговора си министър Т. Младенов повтаря мантрата на 
своя лидер: „Вие нищо не свършихте, а прехвърляте вината върху 
нас!” Идентифицира се и се извинява с Тристранния съвет, констати-
ра, че „днес хората са по-здрави, живеят по-дълго и в същото време 
имат по-малко деца.” Тази комбинация според него води до влоша-
ването на коефициента на възрастовата зависимост. „Резултатът от 
всичко това е икономически обоснован и предвидим – все по-малко 
работещи ще трябва да издържат повече хора в нетрудоспособна 
възраст. Предвид тези предизвикателства се създаде Консултативен 
съвет, а предложенията на Съвета по пенсионната реформа се отна-
сят до въвеждането на по-строги критерии за достъп до пенсия преди 
65 години. За да е по-убедителен, министърът повтаря втората мант-
ра на Б. Б. – „Тъй искат от Европейския съюз!” В конкретния случай 
– „Това е и Стратегията от Лисабон.” 

В своята реплика М. Манолова напомня на опонента си, че 
„оценката за това какво всяко едно правителство направи за пенсио-
нерите ще бъде дадена от самите пенсионери”. „Както и да изопача-
вате оставеното ви наследство, фактите са си факти – за времето на 
мандата на предишното управление пенсиите бяха увеличени два пъ-
ти. Наистина има очаквания у хората за пенсионна реформа, но във 
всички случаи те са в посока на получаване на достойни доходи за 
старост, стъпки, в която посока се правеха от предишното правител-
ство, а не от оставянето им в пълна невъзможност да се пенсионират 
или да получават орязани пенсии. Това, което Вие ми отговорихте, 
всъщност е потвърждение на моята теза, че във връзка с безра-
ботицата сред възрастните хора – защото първи губят работата си те-
зи в предпенсионна възраст – част от тях изобщо няма да могат да се 
пенсионират, което означава, че се очакват сериозно социално нап-
режение и справедливи протести от хората, които очакват своето 
пенсиониране. Бих Ви казала, че парите за пенсия са така нарече-
ните дълги пари, а мерките, които касаят пенсионната реформа, са 
от дългосрочните мерки, които ще имат продължителен ефект в бъ-
дещето. Макар че вие сега ги решавате конюнктурно с цел да за-
пълните дупките в бюджета и да орежете парите от възраст-
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ните хора. И в този смисъл искам да Ви кажа максимата, че в поли-
тиката, за разлика от живота, не важи логиката, че няма ненаказано 
зло. Защото едно решение, което вие сега ще вземете за минути, мо-
же би за дни или за месеци в преговори в управляващия формат, ще 
осакати живота на десетки бъдещи поколения. И малка утеха за хо-
рата ще бъде, че и вие самите, и вие, които в момента измисляте този 
несправедлив модел, също ще се пенсионирате и няма как и вие да не 
бъдете засегнати от тази несправедлива система, която въвеждате се-
га. Престъпно е това, което се опитвате да направите по отно-
шение на хората, на които им предстои да се пенсионират”. 

След оглушителната плесница и предупреждение, че полити-
ческите безобразия рано или късно се обръщат към своите автори, на 
министъра не му остава друг избор освен да се оправдава, да прех-
върля отговорността към други, да внушава съпричастност и жертво-
готовност у пенсионерите, за които сега „отива за пенсии и заплаща-
не по държавното обществено осигуряване 11,3% от брутния вътре-
шен продукт”. Намекът на министъра е, че ако се увеличат пенсиите, 
ще се намалят средствата за образование, здравеопазване, инфраст-
руктура и култура. Обективното и социалноотговорно решение обаче 
липсва. 

В заключение – участието на жените в управлението на обще-
ството и държавата е константна величина вече няколко века. Неза-
висимо от бавното и мъчително напредване в установяването на рав-
нопоставеността на половете, резултатите са налице – все повече же-
ни стават президенти, министър-председатели, директори на бизнес 
организации, министри, лидери на партии. И този процес ще се за-
дълбочава поради развитието на цивилизацията и доказаната потреб-
ност от женския принос към усъвършенстването на глобалния свят. 



 

 

ПОЛИТИКИТЕ ОТНОСНО СОЦИАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ НА 
ЖЕНИТЕ – РЕТРОСПЕКТИВЕН И ПЕРСПЕКТИВЕН 

РАКУРС 

Геновева Михова 

Genoveva Mihova. POLICIES ON SOCIAL POSITIONS OF 
WOMEN – RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVE ASPECTS 

The article provides an analysis of the establishment and development of policies 
on women’s concerns in Bulgaria. Their priorities and aspects reflect the time 
atmosphere of social environment regarding different stage of the development 
on national level. The social practices responding to the strategic goals of the 
policies mark the trajectory of the road passed by women aiming to get personal 
development and professional success together with their role of life giving and 
involving of good feeling in family and home comfortability.  
The paper represents also the theoretical views and the real troubles, 
contradictions and mistakes occurred in the past centuries. The authot poits out 
some lessons and the new challenges of the economic and population growth. 
This way appeared the present day’s approaches and options. They reflect the 
opportunities of women to fulfilled their roles and to obtain better possibility of 
free choice, of social recognition and personal satisfaction. Manny concerns are 
still under discussion – full and part-time occupation, professional career or 
family devotion, social engagement or disregard state responsibility or neoliberal 
positions regarding today’s woman role. The article consists s look ahead by an 
attempt for new political priority to be adopted as a reaction against the future 
challenges regarding the social women’s positions.  

Keywords: policy, social policy, social positions, social movements  

Зараждане и развитие на политиките за жените 

Идентифицирането на неравнопоставеността на мъжете и жени-
те и въвеждането на проблема в политики за ограничаването й имат 
дългогодишна история. Тези политики имат значима роля за осигуря-
ването на условия за разкриването и използването на техния потенци-
ал в полза на развитието и напредъка на човечеството. Тласък на този 
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процес дават масовите социални движения в подкрепа на правата и 
пълноценната им реализация. За формиране на съдържателните аспек-
ти на политиките в тази област, за разработването на подходите и ме-
ханизмите за въздействие допринася обстоятелството, че от проява на 
национално равнище проблемът прераства в регионален и глобален 
мащаб и се формира обща концепция за сравнителен анализ на пози-
циите на мъжете и жените и за специфизиране на джендърния подход. 
В съвремието ни проблемът за жените в развитието има интегриран 
характер и страните се изправят пред сходни предизвикателства, което 
придава и определена универсалност за противодействие. 

Разкрепостяването на отношението към жените относно пози-
циите им в обществото и семейството и признаването на правото им 
на икономически независимо съществуване и личностно развитие 
съвпадат с нарастващата обективна потребност от включване на до-
пълнителен човешки ресурс за икономически и духовен подем. Ек-
сплоатацията на женския и детския труд, ниското заплащане, про-
дължителното работно време при нечовешки условия на труд, прак-
тикувани столетия, пораждат като ответна реакция съпротивата и 
противодействието срещу тях, както и стремежа за регулиране на 
трудовоправните отношения при полагане на наемен труд от жените, 
за изработване на съответно законодателство, регламентиращо мяс-
тото им в обществото и семейството. Социалните движения, възпри-
емащи идеите за равенство и социална справедливост, приемат като 
вътрешно присъщ на тези възгледи проблема за полагащото се място 
на жените в общественото развитие и необходимостта да бъдат отс-
тоявани нови хоризонти за изявата им. С такъв подход към „женския 
въпрос“ прогресивните социални идеи намират нови привърженици, 
дават подтик на самоорганизирането на жените като една от движе-
щите сили на обществения прогрес. Постепенно жените се превръ-
щат в самостоятелен обект на политики, насочени към разширяване и 
отстояване на правата им, предоставяне на социални привилегии в 
съответствие с многостранните им социални роли, при което те ни-
кога не остават пасивен наблюдател в този градивен процес. 

Първите наченки на политики у нас, свързани със статуса на 
жените, са тези в подкрепа на семейните и майчинските им роли. В 
духа на Търновската конституция, в която е прокарана нишката на 
пронаталистичната политика в полза на укрепване на нацията, се при-
емат редица закони за покровителстване на семейната институция, за 
подпомагане на овдовелите по време на войните жени и осиротелите 
деца. Институционализират се дейностите за опазване на обществено-
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то здраве. Със Закона за общественото здраве (1929 г.) е въведена 
здравна протекция за всички бременни и деца. От 1934 г. влиза в дейс-
твие Закон за общественото подпомагане, който утвърждава идеята за 
специална политика за социално подпомагане на децата и въвеждане 
на семейни надбавки, за протекция на извънбрачните деца. Тази идея 
намира реализация в законодателството, въведено през 1942 г. През 
1943 г. се утвърждава Закон за многодетните български семейства. Ка-
то стимулира брачността и раждаемостта, държавата демонстрира наг-
ласа и готовност да подпомага семействата с повече деца, да им пре-
доставя привилегии при оземляването, предоставянето на заеми. Този 
закон въвежда данъчни и други облекчения за семейни двойки с три и 
повече деца, материална помощ за бедни семейства с деца. С него е 
свързана безплатната медицинска помощ за бременност и раждане. 
Многодетните семейства получават месечна парична помощ за чет-
върто и всяко следващо дете. Като израз на обществено признание 
майките, родили четири и повече деца, получават държавни отличия. 
Учреден е специален фонд за многодетни български семейства, в кой-
то се акумулират средства за оказване на необходимата им подкрепа. 
Децата, родени в тях, ползват предимство при постъпване в учебни за-
ведения, при отпускане на държавни стипендии. 

Обект на специално внимание от страна на държавата е от-
глеждането на изоставените и подхвърлените деца. Грижа на общи-
ните е даването им за отглеждане от кърмачки, настаняването им в 
семейства след кърмаческия период, откриването на приюти и сиро-
питалища за малолетни сирачета. Широка подкрепа и съдействие в 
този процес оказват женските дружества, на които общината предос-
тавя средства, влагани в различни начинания за благотворителност, в 
подкрепа на нерадостната съдба на деца без родителска грижа. 

През 1937 г. по повод местните избори и през 1938 г. за парла-
ментарните избори българките за пръв път получават и упражняват 
правото си на глас. За сравнение ще посочим, че жените от Франция 
получават избирателни права през 1944 г., а в Швейцария – едва през 
1971 г. Правото на глас през 1937 г. се отнася само за майки в зако-
нен брак, разширено през следващата година за разведените и вдови-
ците.1 
                                           
1 Вж.: Даскалова, Кр. Към историята на социалните движения в България: 
българските феминизми (1857-1944). – В: Културата. Граници и съседства. 
(Съст. Колева, Д. и Грекова, М.) С., 2005, 301-334. 
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Постепенно се преодоляват ограниченията за упражняването 
от жени на определени професии, отнасящи се до възраст, семейно 
положение, трудов стаж. Отменят се законовите положения, съглас-
но които жените в дадени професии получават по закон по-ниски 
заплати за едни и същи длъжности, като например при учителите. 

В годините на национално възраждане подтик на стремежа за 
образованост на жените дава Законът за народната просвета (1909 г.), 
с който се въвежда задължителното начално образование, и този от 
1920 г., с който задължително става основното образование. 

В следосвобожденските години възникват и се множат женски 
формирования, истински духовни средища за просвета, за съхраня-
ване и развитие на ценности от рода на съпричастието, благотвори-
телността, чувствителността към тежненията на времето, стремежът 
към саморазвитие и духовно израстване. Това създава у жените за-
ложбите за осъзнаването на мисията им като мощен обществен фак-
тор за икономически и духовен подем, за изковаване на собствената 
им съдба във вечната конкуренция с мъжете за място в обществото. 
Тук са и корените на тяхната борбеност, на непримиримостта им към 
бариерите в развитието им, залегнали в основата на обществения им 
натиск за привеждане на националното законодателство в съзвучие с 
обществените потребности, с променящата се социална среда и с ин-
тересите на личностното им развитие при гарантиране на държавна и 
обществена подкрепа. 

Жените като обект на политиките на социалистическата 
държава 

Докато в следосвобожденския период жените имплицитно 
присъстват като елемент на социалната и главно на социално-
демографската политика на страната, социалистическата практика им 
отрежда самостойно значение. 

Целенасочените политики и практики за издигане на ново рав-
нище равнопоставеността на мъжете и жените в България се форми-
рат и осъществяват на фона на инициираните активни действия на 
международните организации и институции за развитието на населе-
нието и за мястото на жената във възпроизводствения процес и раз-
витието.  

Инициативите в тази насока и изработването на политики и 
планове за действие идват от най-високо международно равнище. 
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През 1975 г. ООН обявява Международна година на жената, прерасна-
ла в Десетилетие на жената под мотото „РАВЕНСТВО-РАЗВИТИЕ-
МИР“. По този повод се приемат важни международни документи с 
глобален характер: „Световният план за действие“, приет в Мексико 
през 1975 г.; резолюцията „Ролята на жените в живота на обществото“, 
одобрена на 39-та сесия на Генералната асамблея на ООН – 1984 г.; 
„Перспективни стратегии на дейности за подобряване положението на 
жените до 2000 г.“, приети на Третата световна конференция на непра-
вителствените организации в Найроби през 1985 г. и др.  

Във втората половина на миналия век, под въздействието на 
феминистките движения, в областта на социалните науки навлиза 
проблематиката на джендър отношенията, в основата на които стоят 
различията по пол, породени от социални условия и фактори. Взема-
нето им под внимание променя в дълбочина анализа на социалния 
свят, на неговата динамика, структури и на разграничаването по сфе-
ри на дейности частна/държавна, продуктивна/репродуктивна. Из-
следванията, опиращи се върху проблематиката на джендър отноше-
нията и на разделението на труда по пол, тръгват от преосмислянето 
на понятието „труд“, включвайки в него социалния пол и сферите на 
домашния непрофесионален, ненаемен и неплатен труд. Този подход 
позволява деконструирането не само на разделенията между произ-
водство и възпроизводство, наемен труд и семейство, но и на използ-
ване на разделението между семейните структури и продуктивната 
система, с оглед да бъдат обхванати индивидуалните и колективните 
социални практики при двата пола.2 

Възприемайки осъвременените критерии и изисквания за място-
то на жената в развитието, в рамките на общата социална политика у 
нас се акцентира върху формирането и провеждането на специализи-
рана политика. Тя е насочена към издигане статуса на жената в общес-
твото и към укрепване на семейството като изключително важна об-
ществена структура. Заетостта на жената в общественото производст-
во нараства неимоверно много. Българката има най-високо равнище на 
заетост от всички страни в социалистическия лагер, достигащо до от-
съствие на избор да се отдаде само на семейните и майчинските роли. 
                                           
2 Вж.: Галеранд, Е. Непълното работно време – форма на връщане на жената 
към домашния труд. – В: Работно време, условия на труд, демографско по-
ведение. С., 2007, с. 66.; Kergoat, Д. Division sexuelle du travail et Rapport so-
ciaux de sexe. – In: Dictionaire critique du feminisme. Paris: PUF, 2000, p. 38. 
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Масовото участие на жените в обществения труд не само осигурява 
тяхната икономическа независимост, но и допринася за повишаване 
благосъстоянието на семейството, отразява се позитивно на тяхното 
личностно развитие. Страната се сдобива с допълнителен трудов ре-
сурс с принос за постигане на по-високи темпове на развитие3, в опре-
делен период по-голям от този на мъжете.4 

Социалното разкрепоставяне на жената, освобождаването й от 
консервативното отношение към личността й и от семейно-битовите 
предразсъдъци се осъществява на основата на политиката за пости-
гане на по-висока степен на социално равенство на мъжете и же-
ните (известния gender принцип в съвременната терминология). 

Една от първите законови инициативи на установената след 9 
септември 1944 г. народно-демократична власт е свързана с прокла-
мирането на равенството между мъжете и жените като политика 
и социална практика. Още на 13 октомври 1944 г. е приета Наредба-
закон за изравняване правата на лицата от двата пола във всички об-
ласти на стопанския, държавния, културния и обществено-
политическия живот.5 Мерките срещу женското неравноправие 
включват предоставянето на равни права на жените като тези на мъ-
жете, легализирането на разводите, признаването на извънбрачните 
деца. Сред тях намира място и същностният проблем за освобожда-
ване на работничките от домашния труд и осигуряването на условия 
за включването им в икономическия, обществения и политическия 
живот. Този концептуален и практически модел е заложен от ново-
приетата през 1947 г. Конституция на НР България. 

Широкообхватната дейност за издигане на равенството между 
мъжете и жените стъпва на съществуващите национални традиции, 
които в някои отношения са доста по-добри в сравнение с тези в дру-
ги европейски страни. В някои отношения е трябвало да се преодо-
ляват неравенства, наследени от досоциалистическия период на 
страната. 

Тласък на сложния социален процес за постигане еманципация 

                                           
3 Вж.: Христова, Е. Правно регулиране труда на жената. – В: Жената – труд 
и бит. С., 1977, 141-157. 
4 Вж.: Найденова, П. Измерване на икономическия растеж и на неговите 
фактори. С., 1984; Илиева, Н. Използване на женските трудови ресурси в 
НРБ. С., 1973, с. 224. 
5 Държавен вестник, бр. 227, 1944 г. 
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на жените у нас дава признатото й конституционно право на социал-
но-икономическо равноправие в приетите през 1947 г. Конституция 
на НРБ (чл. 72) и тази през 1971 г. (чл. 35, ал. 1, 2 и 3; и чл. 36), пос-
тановяващи елиминирането на всякакви привилегии и ограничения в 
правата, основани на пол и целящи гарантирането на равноправието 
на мъжете и жените. На осигуряването на условия за развитието и 
утвърждаването на жената като равноправен член на обществото е 
посветено специално Решение на Политбюро на ЦК на БКП и Дър-
жавния съвет на НРБ от 6 март 1973 г. В него се разисква и се търси 
решение на проблемите за съвместяване на социалните роли на же-
ната, за оптимизиране на структурата и съотношението им в интерес 
на обществото и личностното развитие на жената. Между тях са от-
кроени майчинството, участието в обществения труд и включването 
й в обществено-политическия живот и управлението. Възможностите 
за по-пълна изява на заложбите на жената се свързват с отчитането 
на специфичните й биологични особености и грижите, които тя по-
лага за отглеждането на децата. Майчинството е окачествено като 
социална и биологична функция на жената, която по своето жизнено 
значение за обществото заема първо място в комплекса от всички 
нейни функции. Пълноценното му изживяване е представено като 
условие за собствената й пълноценност и щастие.6  

В периода след Втората световна война усъвършенстването 
на нормативната база за постигане на по-висок статус на жената в 
обществото и семейството придобива нови измерения чрез насочва-
нето му към преодоляване на несъответствията между постигнатото 
високо равнище на трудова заетост на жените в общественото произ-
водство и недостатъчните темпове на развитие на системата за битови 
услуги, на детски предучилищни заведения. С тази заетост все още не 
са хармонизирани продължителността на отпуските и размерът на дет-
ските надбавки и помощите за майчинство. Възелът от противоречия, 
свързани с несъответствията между наличната нормативна база и ре-
алните практики за прилагането й, разминаването между декларирани 
цели и реални резултати очертават сложната практика, в която жените 
като обект и субект на очаквани позитивни промени отстояват новите 
си съвременни позиции в обществото. 
                                           
6 За издигане ролята на жената в изграждането на развитото социалисти-
ческо общество. Решение на Политбюро на ЦК на БКП от 6 март 1973 г. С., 
Партиздат, 1977. 
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За разрешаването на икономическите и социалните проблеми 
на жените, следствие от масовото им включване в общественото 
производство, трудовите права на жената стават предмет на дифе-
ренцирано разглеждане и регламентиране. Специалното правно регу-
лиране на труда на жените се съобразява с анатомо-
физиологическите особености на женския организъм и неговата ге-
неративна функция, с майчинството като неотменна нейна социална 
роля, с пронаталистичната политика на държавата, с целенасочените 
усилия за масово включване на жената в обществения труд, с пре-
дизвикателствата, свързани със съвместяването на професионалната 
й реализация със семейните и майчинските роли. Със специалното 
правно регулиране на труда на жените у нас се установяват съответ-
ни правни норми и допълнителни права, обусловени от майчинските 
им функции, в съответствие с международните конвенции и препо-
ръки за закрила на женския труд. Системата от правозащитни мерки 
и норми за работещите жени и особено за бременните и майките с 
малки деца включва няколко основни изисквания. 

Едно от тях е приемането с предимство при равни други усло-
вия на подходящи за тях работи, определени по отрасли и дейности, 
обособени в специален списък и актуализиран периодично. Законо-
вата гаранция на длъжностите и местата, подходящи за заемане от 
жени, са уредени с чл. 306 от Кодекса на труда и от Наредба № 5 за 
работите, които са подходящи за жени, забранени за жени и такива, 
определени за жени.7 

Регламентирани са вредните и тежки работи, забранени за из-
вършване от жени, като са диференцирани в пет групи: независимо от 
възрастта на жените; до 35-годишна възраст; до 30-годишна възраст; 
до 18-годишна възраст със смущения в менструалния цикъл; по време 
на бременността и за майки-кърмачки. Допустимите норми за физи-
ческо натоварване са диференцирани по пол, регламентирано е време-
то за върхови натоварвания. Въведени са допустими норми за ръчно 
вдигане и пренасяне на тежести, значително по-ниски за жените.8 

Като израз на социална справедливост и признание на по-
голямата заетост на жените в семейството и отглеждането на децата 
за тях се приемат по-облекчени условия за пенсиониране за изслужено 
време и възраст в сравнение с мъжете – в по-ранна възраст (с 5 годи-
                                           
7 Държавен вестник, бр. 45, 1987 г.; бр. 1, 1988 г. 
8 Пак там, бр. 25, 1971 г.; бр. 58, 1979 г. 
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ни) и с изисквания за по-малък трудов стаж, диференцирани за от-
делните категории труд. 

Допълнителна привилегия се предвижда за жените, родили и 
отгледали пет и повече деца до осемгодишна възраст. Те ползват 
най-благоприятната категория труд за пенсиониране – първа, незави-
симо от това какво са работили, и за пенсионирането им се изискват 
само 15 години трудов стаж. Изискуемата възраст за жени, полагащи 
труд първа категория, е 40 години – пет години по-рано от възрастта, 
предвидена за мъжете, упражняващи труд първа категория.  

Специална трудовоправна закрила се прилага за бременни и 
майки кърмачки с оглед нормалното развитие на плода и здравето на 
кърмачето. Забраната се отнася до трудови дейности, свързани с от-
делянето на токсични химически вещества, шум, вибрации, ултра-
звук, температурни отклонения от допустимите хигиенни норми, фи-
зически натоварвания и др.9 

Въвежда се специален ред за устройване на работа на бремен-
ните и майките с деца до 6-годишна възраст. При отказ на работода-
теля да сключи трудов договор с тях, те се настаняват на работа с раз-
пореждане на Бюрата по труда и социалните въпроси (чл.98, ал.1, т.1 и 
2, чл. 99-104 от Кодекса на труда). Забранено е сключването на дого-
вори със срок на изпитание за бременни и майки с деца до 6 години. 
Забраната се отнася и за полагане на извънреден и нощен труд, както и 
за командироването им. Това изискване се прилага и за майки, които 
се грижат за деца инвалиди, независимо от възрастта им. 

Предвиждат се облекчени условия на труд и повишени изиск-
вания за тяхната хигиенност и безопасност в периода на бременност, 
раждане и първите месеци след него. За целта се прилага трудоуст-
рояване на бременните и кърмачките (чл. 309 и 354, т.4 от Кодекса на 
труда; чл. 8-11 от Наредбата за трудоустрояване).10 Предоставя се 
правото на жените с деца до 6-годишна възраст да преминават на на-
домна работа при гаранции да се върнат на същата или друга под-
ходяща работа. 

В политиките за населението след 1944-1945 г. новата власт 
стъпва на поставените в предвоенния период (1920-1945 г.) законо-
дателни основи в областта на семейната и демографската полити-

                                           
9 Пак там, бр. 45, 1987 г.; бр. 1, 1988 г. 
10 Пак там, бр. 7, 1987 г.; бр. 52, 1988 г. 
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ка, проявявайки последователност и градивна приемственост.11 Вър-
ху действащото предсоциалистическо семейно законодателство се 
надграждат нови законодателни инициативи. До края на 1951 г., ко-
гато влиза в сила Законът за отменяне на всички закони, издадени до 
9 септември 1944 г., те съжителстват успоредно с предишното зако-
нотворчество. 

Продължава приложението на Закона за многодетните семей-
ства (приет през 1943 г. от ХХV Обикновено Народно събрание) с 
неговите поощрителни мерки и облекчения. Само няколко месеца 
след 9 септември 1944 г. за актуализацията му е приета Наредба-
закон за изменение и допълнение на Закона за многодетните българ-
ски семейства.12 Съгласно този закон на младоженците се отпуска 
нисколихвен новобрачен заем, който се опрощава при раждането на 
поне четири деца, предоставят се данъчни опрощения в зависимост 
от броя на децата; въвежда се подоходно право на безплатно ползва-
не на медицински услуги от многодетните семейства, както и право 
на намалени училищни такси и намаления при ползване услугите на 
БДЖ. Многодетните селски семейства се ползват и от други приви-
легии при разпределение на земя, при отпускане на земеделски кре-
дити и закупуване на селскостопански инвентар. 

През визирания период България придобива популярност като 
страна, осигуряваща стабилна социална защита на майчинството. 
С Указ за насърчаване на раждаемостта от 16 април 1968 г. тя 
предоставя едни от най-продължителните отпуски поради бремен-
ност, раждане и осиновяване (при първо дете – 120 календарни дни, 
второ – 150, при трето – 180, и при четвърто и всяко следващо – по 
120 календарни дни, от които 45 дни преди раждане). За придобиване 
правото на този отпуск не се изисква предварителен трудов стаж, а 
получаваното парично обезщетение е в размер на 100% от получава-
ното трудово възнаграждение. Допълнителният отпуск за отглеждане 
на първо, второ и трето дете продължава до навършване на 2-
годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. През това 
време майката/осиновителката получава парично обезщетение в раз-

                                           
11 Балуцова, С. Непризнатата приемственост: предсоциалистическите коре-
ни на детското законодателство при социализма (България, 1919-1944). – В: 
Детство при социализма: политически, институционални и биографични 
ракурси. С., 2010, 39-53. 
12 Държавен вестник, бр. 113, 18 май 1945 г. 
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мер на минималната работна заплата. В случай, че отпускът не се 
ползва, паричното обезщетение остава в размер 50% от минималната 
работна заплата. 

Грижата за бременните, майките и децата се утвърждава като 
едно от главните направления на социално-демографската държавна 
политика. Тя намира израз в Закона за здравна защита на майчин-
ството и детството (1946 г.), Конституцията на НРБ от 1947 г., 
Кодекса на труда от 1951 г., Закона за народното здраве от 1975 г. и 
други нормативни документи, свързани с медико-социалните грижи 
за бременните, майките и децата. 

От 1951 г. в страната се въвежда безплатна медицинска помощ. 
Безплатно е и медикаментозното лечение в домашна среда на бремен-
ните и майките с деца до 1-годишна възраст, на децата при определени 
заболявания до навършване на 6 години. Ускорено се изграждат осно-
вите на организираната акушеро-гинекологична и педиатрична помощ. 
През периода 1945-1952 г. се организират 863 родилни дома, 1361 дет-
ски и женски консултации, 200 детски ясли с 10 000 места. През 1985 
г. детските и женски консултации достигат 2 425, акушеро-
гинекологичните легла – 11 129, а педиатричните – 8 862.13 

Внедряването на съвременни методи за диагностика и лечение, 
предбрачните и брачни консултации, профилактиката водят до пози-
тивни промени в здравните и демографските показатели на женското 
и детското население. В специализирани заведения от лекари аку-
шер-гинеколози през 1985 г. са поети 99,5% от ражданията. Детската 
смъртност от 144% през 1944-1945 г. спада на 14,6% през 1985 г. 
През същия период майчината смъртност от 4% се установява на 
0,2%. Преодолени са основните инфекциозни заболявания, причини-
тели на високата детска смъртност в миналото.14  

Обобщено може да се направи изводът, че тази разгърната со-
циално-демографска политика свидетелства, че майчинството в не-
говите многостранни измерения все повече се възприема като важ-
на социална функция на жената, а количественото и качественото 
възпроизвеждане на поколенията – като фактор за социално-
икономически и духовен растеж. 

Определен дял в провеждането на социално-демографската 
                                           
13 Жената в НРБ. Социално-икономически придобивки. (Справочник.) С., 
1989. 
14 Пак там. 
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политика, включително и на специализираните политики за жените, 
имат държавните стопански организации, кооперативните стопан-
ства и предприятия, както и административните учреждения. Там 
се решават редица проблеми за охрана на женския труд и майчинство-
то, за спазване изискванията на трудовото законодателство в тази на-
сока, за предоставяне на регламентираните придобивки. Ведомствени-
те планове за социално развитие на трудовите колективи включват до-
пълнително изграждането на жилища, общежития, детски предучи-
лищни заведения, бази за отдих и културни развлечения, спортни бази 
за нуждите на семействата на работниците и служителите им. На това 
равнище се осъществява широк спектър от социални подпомагания на 
нуждаещите се семейства – ведомствени заеми за изграждане на жи-
лища, столове за обществено хранене, безплатен транспорт, стипендии 
за деца, продължаващи образованието си, и др. 

Политиките и практиките на България за развитието на насе-
лението през периода 1944-1989 г. я нареждат сред страните с най-
прогресивна уредба за стимулиране на демографското възпроизвод-
ство, за утвърждаване на юридическата и фактическата равнопоста-
веност на мъжете и жените, за социалната защита на майчинството и 
други преки и косвени детерминанти. 

Същевременно е необходимо да се подчертае, че в концепции-
те и управленските практики у нас относно социалните позиции и 
статуса на жените през този период се съдържат постановки и мер-
ки, неприемливи от гледна точка на съвременните схващания за де-
мократично устройство на обществения живот. Те са уязвими и по 
отношение на правата на личността за избор в областта на личния 
живот, включително за решенията й да създава семейство, да ражда 
желания брой деца, да отдава приоритет на определени социални ро-
ли. В този план още по време на социализма подобни възгледи са би-
ли дискусионни, така че трудно са били възприемани редица елемен-
ти на тези политики. 

Насочването на социалната защита на майчинството е из-
ключително към работещите жени и в известна степен към учащи 
се майки след средно образование. Игнорирането на интересите на 
жените, които предпочитат ролята на майки и домакини, или пък по-
ради липса на работа са принудени да се ограничават в тази роля, е 
несъстоятелно както от гледна точка на тази категория жени, така и 
на обществото. Безспорно е, че децата, които те раждат и отглеждат, 
са също така човешки и бъдещ трудов потенциал за него. 

Налаганият модел на непременно работеща жена в обществе-
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ното производство влиза в противоречие с правото на избор на же-
ните и техните семейства да осъществят предпочитанията си към 
определена друга социална роля. Тази безалтернативност с основание 
е атакувана и оспорвана. 

Поради изоставането на страната в областта на политики-
те за семейно планиране и сексуално възпитание, жените са прину-
дени да регулират желания брой деца главно чрез аборти. Така се 
стига до абсурдната ситуация, когато броят на абортите по желание 
надвишава броя на живородените деца с всички произтичащи небла-
гоприятни последствия за здравето на жените. 

Друга крайност е въвеждането на ограничения за извършване 
на аборти като средство за постигане на по-висока раждаемост. 
Това става официална политика с Указа за насърчаване на раждае-
мостта (1968 г.) за семейства с едно и две деца. Освен че накърнява 
личните права на жената, това й създава непредвидими семейни 
проблеми, нарушава плановете й за бъдеще. Ограничаването на пра-
вото на легален аборт тласка жената да търси възможности за кри-
минален, да поема неоправдани рискове. Принудителното явяване 
пред комисии за получаване право на аборт е вид унижение за нея. 
Самата процедура е ненужно администриране и разширяване на бю-
рокрацията, засягаща личния живот. 

Социалният контрол върху личния и семейния живот, осъ-
ществяван и върху строго интимни области, създава определен дис-
комфорт, усещане за обществен натиск, от който личното простран-
ство не може да бъде опазено. Част от обществените норми и морал-
ни критерии в тази област не съответстват на съвременните разбира-
ния и практики в европейските страни. Изкуствено се насаждат и 
поддържат определени идеологеми в тази област, а отклоненията от 
тях се санкционират. В този процес са включени и структурите на 
цялата мрежа от партийни, синдикални и обществени организации. 

При цялата прогресивност на провежданите политики и на 
изградената правно-нормативна база фактическото им приложе-
ние отстъпва на замислите и декларираните цели. Въпреки мерките 
за равнопоставеност, част от жените изпитват определени проблеми 
относно устройването си на работа, професионалното си развитие, 
участието в управлението именно поради това, че са жени и имат се-
мейни и майчински задължения. Те получават до 80% от фонда на 
заплатите на мъжете, в мнозинството си са изтласквани в сектори и 
длъжности, където заплащането е по-ниско. Продължават да носят 
по-тежкото бреме на домашния труд както поради недоразвитата 
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система на услугите, така и поради ограничените средства. Всеки-
дневие е разрешаването на възел от противоречия, произтичащи от 
съвместяването на професионалните задължения със семейните роли 
и майчинството, при все още традиционната доминираща позиция на 
мъжете в семейството и обществения труд. 

Осмислянето на създадения национален опит в периода на 
развитието на планова икономика и държавно регулиране е израз на 
потребността да се познават и продължават традициите в тази об-
ласт, да се съхранят добрите практики за държавна протекционна по-
литика спрямо жените. Преоценката им от съвременни позиции също 
така има голям смисъл, за да отпаднат от тях нереалните цели, изжи-
велите времето си подходи, неефективните мерки. Отчитането на 
съвременните реалности, предизвикателства, обществени нагласи, в 
т.ч. и очакванията на жените, са условие за предпазване от волунта-
ризъм, за дистанциране от идеологеми. Това би допринесло за спе-
челване доверието на жените и на широката общественост, за създа-
ване на убеденост, че политическата воля в тяхна подкрепа обхваща 
същинските им проблеми, отчита обществените потребности, без да 
се навлиза в неприкосновеното пространство на личния живот. 

Пазарното стопанство, преориентацията в социалните роли на 
жените и отзвукът им в политиките 

В условията на преход към пазарно стопанство и политическо 
преструктуриране проблемите на жените от гледна точка на трудово-
то им участие и приноса им за икономическия растеж, както и за 
преодоляване на демографската криза до голяма степен придобиват 
по-многостранен характер. Усложнява се обхватът им като обект на 
социалните политики и на мерки със специално предназначение. 
Трудно се намират пътища за ефективно противодействие на очерта-
ващите се кризисни сътресения в заетостта на жените, ръста на без-
работицата, деформациите в условията за труд и нарушенията на 
трудовото законодателство. Още по-трудно се овладяват неблаго-
приятните тенденции в демографското възпроизводство. Понастоя-
щем нито една политическа партия не разполага с цялостна плат-
форма, в която да се изразяват позициите й по съвременните пробле-
ми на жените и да съдържат конструктивни предложения за решава-
нето им. Това не се компенсира от декларираните подкрепи на ста-
новища и препоръки на Европейския съюз относно социалните пози-
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ции на жените. Не се изчерпва в целостта си многоаспектният харак-
тер на проблематиката за жените в Националната стратегия за равно-
поставеност на жените и мъжете (2012 г.). Съществуващата фрагмен-
тарност не позволява да се изработи единна концепция за политиките 
за жените в съвременните условия на национално равнище, нито да 
се интегрират мерките, съдействащи за пълноценното им реализира-
не във всяка една област. 

В условията на прехода спадането на равнището на зае-
тостта на жените у нас е съпроводено от редица други неблаго-
приятни тенденции, които трудно се овладяват чрез провежданите 
политики в тази област. Намаляват гаранциите за заетост, редуцира 
се традиционно високият дял на наетите на безсрочни трудови дого-
вори. Привикнали към стабилна заетост, налагана дори безалтерна-
тивно близо половин век, в условията на радикалните социално-
икономически промени заетите жени постепенно се освобождават от 
илюзиите си за подобна гарантираност. Пробиват си път редица дис-
криминационни практики, свързани с пола, възрастта, етническата 
принадлежност, срещу които законодателството, гарантиращо пра-
вата в тази област, остава безсилно. Засилват се напрежението, по-
раждано от конкуренцията при наемане на работа и необходимостта 
от ежедневна защита на работното място, отслабва социалната за-
щита на голяма част от работещите жени. Срочните трудови догово-
ри твърде често стават удобен инструмент за работодателите за нала-
гане на неприемливи условия на труд и заплащане. Образоването и 
квалификацията като гаранция за заетост и по-добре платена работа 
престават за продължителен период да бъдат съюзник на жените от-
носно статуса и позициите им в професионалната дейност. Нови пре-
дизвикателства произтичат от разрастването на неформалния сек-
тор и феминизацията му, при което не се отчита трудов стаж, не се 
начисляват социални осигуровки, не се ползват законови положения 
за защита на женския труд и майчинството. Времето за труд търпи 
съществени промени от гледна точка на неговата структура и раз-
пределението му по пол, при което се засягат двата му основни ком-
понента – професионален труд и работа в дома и домашното стопан-
ство. Нараства дневното и седмичното работно време, свързано с 
усилията на самонаетите и пробиващите в дребния и среден сектор 
жени да утвърдят позициите си. Такъв е резултатът и от наемането на 
повече от едно работно място, полагането на извънреден труд и ра-
бота на удължено работно време, включително от майки с малки де-
ца при грубо нарушение на действащите кодексни изисквания. Често 
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в работни се трансформират полагащите се почивни дни, част или 
целият платен годишен отпуск.15  

Промените в заетостта и условията на труд в прехода рефлек-
тират върху брачните и репродуктивни нагласи на жените, създават 
нови приоритети относно социалните им роли, засилват възприемчи-
востта към семейни модели и отношение към майчинството, които 
никога не са били традиционни у нас. Затова едва ли е могла да се 
предвиди скоростта, с която ще навлязат семейното съжителство, из-
вънбрачната раждаемост, въздържането от брак, отлагането на раж-
дания или отказ от семейство и деца. Новата ситуация на пазара на 
труда и битуващата ниска цена на труда имат съществен принос за 
спадането на жизнения стандарт на домакинствата, за повишава-
не на относителния дял на живеещите с доходи под линията на бед-
ността и под равнището на социалния минимум. В същото това вре-
ме издръжката на децата нараства многократно и в преобладаващата 
си част тя се поема все повече от родителите. Тези нови обстоятел-
ства участват в комплекса от причини, породили безпрецедентната 
демографска криза в България. 

В тази ситуация, създаваща определен дисбаланс в упражня-
ването на семейните роли на жената, държавата се опитва да пред-
приеме известни компенсиращи политики и мерки. С решение на Ми-
нистерския съвет на Р България (17 юли 2008 г.) е приет Национален 
план за действие за насърчаване равнопоставеността на жените и 
мъжете, в изпълнение на който през декември 2009 г. е утвърдена 
Национална стратегия за равнопоставеността на жените и мъ-
жете за периода 2009-2015 г. Актуализирано е законодателството 
срещу проявите на дискриминация по пол, предприети са стъпки за 
институализирането на проблема с оглед предотвратяването, контро-
ла и санкционирането на дискриминационните практики. Въведени 
са мерки за пресичане на възможността за многократно сключване на 
срочни трудови договори, създаващи несигурност в заетостта на же-
ните, лишаващи ги от социална защита. В политиките по заетостта 
намира по-широко приложение диференцираният подход спрямо же-
ните. Този подход намира израз в създаването на по-добри гаранции 
за жените след майчинство относно запазването на работното им 
място, поддържането на професионалната им квалификация и изра-
                                           
15 Михова, Г. и кол. Работно време, условия на труд, демографско поведение. 
С., 2007. 
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стването им в йерархията. В тази насока са поощряването на участи-
ето им в обучителни форми, стимулирането на по-ранното им завръ-
щане на работа, без да са ползвали целия размер на полагащите им се 
отпуски за майчинство. Подобна насоченост имат разработваните 
специализирани програми в подкрепа на родителството, създаващи 
по-добър баланс между личния и професионалния живот. Между 
предприетите законодателни промени е въведената през март 2008 г. 
насърчителна мярка в подкрепа на лицата с основно, по-ниско от ос-
новно образование и без квалификация, с поемане от държавния бю-
джет за определен период обучението на безработното лице и запла-
щането на наставника му. 

Що се отнася до демографската политика на страната във ви-
зирания период, която органично включва проблемите за опазване на 
репродуктивните възможности на жените, обществената оценка на 
майчинството, респективно на родителството и социалната й защита, 
създаването на условия, подходяща среда и равни възможности за 
пълноценен репродуктивен живот на всички социални групи, заслу-
жава да бъдат отбелязани следните моменти: 

Като основополагащи на политиките за населението през този 
период са разработени основните им стратегически цели и приорите-
ти както в дългосрочен, така и в краткосрочен план, при отчитане 
прогнозите на Евростат и на националните институции за демограф-
ското бъдеще на България. Страната се сдобива с Национална стра-
тегия за демографското си развитие до 2030 г. и с цял комплекс от 
други стратегически документи по проблеми, имащи отношение към 
излизането от демографския срив. В съответствие с тях се обновяват 
законодателната уредба и управленската практика на страната. Съз-
дават се редица нови държавни структури с компетенции и отговор-
ности в областта на демографското развитие. Повишава се чувстви-
телността на гражданското общество и ангажираността му към прео-
доляването на демографската криза. Широка мрежа от неправителст-
вени организации с предмет на дейности, свързани със семейната ин-
ституция, децата, равнопоставеността на жените и мъжете, демо-
графските изследвания и др. участват с препоръки в процеса на фор-
мирането на политиките в тази област и като коректив при прилага-
нето им в социалната практика. В съдържателно отношение съвре-
менната демографска политика продължава основните й традицион-
ни направления и мерки за стимулиране на раждаемостта, за закрила 
на майчинството и признаването му за важна социална функция. 
Същевременно тя откликва на редица нови предизвикателства – 
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емиграцията и имиграцията, стареенето на населението, интеграция-
та на етническите общности. 

Реализмът в оценката на въздействието й обаче изисква да бъ-
де посочена недостатъчната й резултатност и ефективност, както и 
обстоятелствата и причините, които водят до това. В преходния пе-
риод намират привърженици различни теоретични схващания за об-
щественото устройство и за ролята на държавата към демографския 
проблем, твърде често напълно противоположни. Тези различия се 
отразяват върху формирането на политиката в тази област и създават 
предпоставки за непоследователност, несистемност и нестабилност в 
провеждането й. Това води до честа смяна на подходите, до отменяне 
или коригиране на определени мерки, до закриване или трансформи-
ране на новосъздадени структури, с което се разстройва политиката в 
нейната цялост. Многократно се променят критериите за диференци-
ран подход относно предоставяните социални обезщетения и помо-
щи, продължителността на платения отпуск за бременност, раждане 
и отглеждане на дете. Вместо стабилизирането на демографското 
развитие да бъде оценявано като фактор за излизане от кризата и да 
бъдат влагани съответни социални инвестиции за постигането му, 
възприетият режим на икономии и ограничения засяга в голяма сте-
пен и средствата за демографска политика.  

Макар по конституция България да е социална държава, тя все 
още трудно осъществява в действие модела на споделената отго-
ворност за биологичното и социалното възпроизводство на новите 
поколения. По този модел държавата, общините, стопанските и ад-
министративните органи и организации, в които работят майките и 
бащите, и другите регионални структури по местоживеене имат оп-
ределено предназначение и отговорности.16 Реалностите у нас са та-
кива, че държавата се оттегли трайно от някои от изпълняваните от 
нея функции, прехвърляйки ги върху семейството и отделния инди-
вид. Работодателите също се дистанцираха от решаването на социал-
ни въпроси, включително и такива във връзка с подпомагането на 
семейството и отглеждането на децата. Те постепенно изоставиха 
традиционно съществувалите практики относно ведомствените соци-
ални политики с демографска насоченост. Този дисбаланс в разпре-
делението на функциите между държавата, стопанските субекти и 
отделния индивид и семейството отслаби връзката и пресечните точ-
                                           
16Михова, Г. Демографската политика в България. С., 2013, 202-205. 
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ки между личните предпочитания относно режима на възпроизводст-
во и обществените потребности. Едва ли се налага да подчертаем чии 
интереси в случая бяха най-силно ощетени – тези на жените. И тех-
ните реакции не закъсняха – аранжираха по нов начин ценностите си, 
промениха репродуктивните си нагласи, потърсиха компенсация на 
ограничените си социални придобивки. И оставиха обществото в 
дълбок размисъл по повод на безпрецедентната демографска криза и 
редица съвременни предизвикателства – нови семейни и репродук-
тивни модели, висока миграционна активност, възрастово деструкту-
риране и др. 

Параметри на бъдещите политики за жените 

При очертаването на контурите на политиките относно соци-
алните позиции на жените в перспектива съществено значение при-
добива съблюдаването на някои особено важни изисквания. 

Първото от тях е бъдещите политики да бъдат съобразени със 
съвременните представи на жените за собственото им развитие, 
изява и удовлетвореност. Въпреки съществуващата поляризация във 
възгледите им за моделите на реализация и начин на живот, за пред-
почитаните семейни модели и репродуктивни норми, е потребно 
оформянето на определена обща позиция за очакванията им относно 
жизнените условия, социалната им защита, гаранциите на правото им 
на избор на приоритетите на социалната роля и личен живот и собст-
веното им място в политиката, чрез която да ги осъществяват. Отсъс-
твието на общи социални цели лишава жените от изявата им като 
обществена сила, способна да представя потребностите им, да отсто-
ява интересите им. 

От друга страна, насочеността на политиките следва да съдър-
жа целевата функция на обществените интереси относно икономи-
ческия растеж и демографското възпроизводство и ролята на жените 
за постигането им. Тук именно се съчетават целите на развитието и 
потреблението на работната сила в нейния общ и женски състав с 
грижите и отговорността, свързани с обновлението, жизнената реа-
лизация и взаимоотношенията между поколенията. Този обществен 
интерес е отправна точка в отношението към съвременните предиз-
викателства в развитието на населението и работната сила. Той слу-
жи като подтик към преоценка и търсене на нови концептуални ре-
шения в областта на политиките за семейството, раждаемостта, за 
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оптимизиране на връзката между икономическия и демографския 
растеж.  

Тук се имат предвид преди всичко последиците от дестабили-
зирането на семейната институция, резкият спад на раждаемостта и 
отрицателният прираст на населението, включително поради несек-
ващата емиграция и остаряването му. Всяко от тези предизвикател-
ства рефлектира върху икономическите и социалните позиции на 
жените като обществена съвкупност, която от своя страна е способна 
да въздейства за намиране изход от тях. В този смисъл защитата на 
обществените интереси от издигане ролята на жените като фактор в 
развитието следва да бъде отстоявана от политики и мерки, които да 
гарантират положителния изход и да неутрализират негативните въз-
действия. 

От четвърт век насам в Европейския регион сегментацията по 
пол на пазара на труда видимо се засилва, нараства несигурността 
относно трудовата заетост. В зависимост от колебанията в икономи-
ката и кризисните моменти в развитието й като определен резерв се 
въвежда регулирането на времето за платена заетост на жените. Те 
по-често прекъсват професионалната си кариера поради безработица 
или приемат непълното работно време като алтернатива на възмож-
ността да загубят работното си място. Изследователи от развитите 
европейски страни идентифицират явлението „непълно работно вре-
ме” като специфична прикрита форма на безработица17, което не са-
мо че не се вписва в логическата последователност на процеса на 
феминизация на наемния труд, но и представлява разрив в отноше-
нието на жените към професионалния труд, такова, каквото то се 
оформя в началото на 60-те години на миналия век.18 Този подход 
като израз на стремежа за смекчаване на последиците от структурна-
та криза на заетостта и за намиране на нови пътища за изход от нея 
си пробива място на фона на нарастващия конфликт между професи-
оналната изява на жените, семейните и майчинските им роли и очак-
ванията им обществото да се намеси в разрешаването на този ключов 
за тях проблем. Като следствие в политиката по заетостта се появя-

                                           
17Maruani, M. Dans une société de plein chomage. – Le monde diplomatique, 
Septembre 1997. http://www.monde-diplomatique.fr/1997/09/MARUANI/9058 
18 Галеранд, Е. Непълното работно време – форма на връщане на жената към 
домашния труд. – В: Работно време, условия на труд, демографско поведе-
ние. С., 2007, с. 69. 
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ват нови направления, скрепени с финансовата и законодателната 
подкрепа на държавата. С държавни разпоредби се стимулира раз-
криването на работни места на непълно работно време, въвеждат се 
редица облекчения за работодателите като намаляване вноските за 
социално осигуряване, предоставяне на финансови помощи и др. по-
ощрения. На преден план в случая излиза обществената загриженост 
за жените в труда, семейството, майчинството, което печели общест-
веното мнение за извършващата се преориентация. Задълбоченият 
анализ обаче извежда редица други аспекти. Той дава основание но-
вите направления в политиките в областта на заетостта на жените, 
залагащи предимно на непълното и гъвкавото работно време, да се 
разглеждат като част от процеса на налагането на нов модел на зае-
тостта им, на създаване на нов стандарт на обществена представа в 
тази област. Затова в интерес на осъзнаването на такъв един аспект е 
да се знаят и други някои нелицеприятни истини – че непълната зае-
тост е свързана с интензифициране на труда, снижаване себестой-
ността на работната сила, намаляване разходите за персонал, създа-
ване на несигурност в заетостта. Посредством непълното работно 
време се оформя нова прослойка жени, които получават месечен до-
ход, по-нисък от минималната работна заплата, по-малък от законо-
установения минимум, създават се нови рискове за слабоквалифици-
рани и нископлатени работещи жени.19 

Последствията се изразяват в задълбочаване на различията в 
заплатите на мъжете и жените, възпроизвежда се икономическата за-
висимост на жените от трети лица, ограничават се възможностите за 
професионално израстване и професионална мобилност. Завоювани 
през десетилетията права, свързани с платени отпуски, обезщетение 
за болест или обучение, за майчинство, стават все по-уязвими. На-
растването на броя на жените с ниски заплати спрямо мъжете – един 
хроничен проблем на социалните неравенства по пол, рефлектира и в 
третата възраст в размера на пенсиите, което е предпоставка за пос-
ледваща мизерия, социална изолация и зависимо съществуване. 

Промените в характера на труда и режима на работното време 
задават нова конфигурация на организацията на домашния труд, ре-
организират самия процес на полагането му. Увеличава се асиметри-
                                           
19Kergoat, Д. Les femmes et le travail à temps partiel. – La documentation 
Française, 1984, p. 8; Галеранд, Е. Непълното работно време… 69-70.; 
Angeloff, T. Le temps partiel: un marché du dupes? – La découverte, Syros, 2000. 
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ята на отношението на мъжа и жената към професионалното, домаш-
ното и свободното време.20 Обвързаността на жените с домакински 
труд на практика структурира цялото им време и е в основата на въз-
приемането на различни стратегии за организиране и премоделиране 
на отработеното време. Степента на тази ангажираност е в зависи-
мост от разпределението на времето на останалите членове на се-
мейството, между които и това на мъжа, от участието на тези члено-
ве в домашния труд. Прекъсването на трудовата дейност поради за-
губа на работното място, непълна и гъвкава заетост, разпръснатите 
променливи часове в режима на работното й време, все повече пос-
тавят жената в състояние на пълно разположение в услуга на семей-
ството, създават предпоставки за връщане у дома, а в някои случаи – 
за спиране на професионалната й дейност. Това дава основание на 
някои изследователи да подозират, че въвеждането и акцентирането 
върху понятието „съвместяване на ролите” – майка, съпруга, труже-
ничка, отклонява вниманието от този проблем и цели да оправдае 
навлизащото все по-широко непълно работно време с внушението, че 
това се прави в интерес на жените, че тази форма на заетост е по-
подходяща за тях.21 

Като смущаващ се оценява и фактът, че в случая отново се иг-
норира полаганият от жената домашен труд, неговото признаване ка-
то част от заетостта й. На практика непълната заетост означава, че 
намалява само времето за платен труд, а безплатният, неплатеният 
труд остава в същия и даже по-голям размер. Проучването на жен-
ските стратегии по отношение на отработеното време (продуктивно и 
непродуктивно) във Франция (1984 г.) показва, че с развитието на за-
етостта на непълно работно време се променя изцяло конфигурация-
та на отношението на жените към продуктивния и репродуктивния 
труд и към цялата организация на разпределението на труда по пол. 
Един от налагащите се изводи е, че непълното работно време като 
модел на заетост на жените не отстранява неравенствата между мъ-
жете и жените на пазара на труда. В голяма степен то е форма на не-
сигурна заетост, изразяваща се в непълна заплата, оказваща натиск 
върху всички останали лица с повсеместното си разпространение. 
Въвеждането му благоприятства завръщането към една традиционна 
форма на подялба на домашните задължения. Засилва се джендър 
                                           
20 Maruani, M. Emploisatý piques. – Le monde diplomatique, Juin 2003, p. 5. 
21 Галеранд, Е. Непълното работно време…, с. 67. 
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сегрегацията на пазара на заетостта. В подкрепа на това е фактът, че 
през 2004 г. от 76% до 90% от работните места на непълно работно 
време в страните от ЕС са били заети от жени. В същото време мъже-
те запазват пълното работно време като стандарт на заетост.22 Всич-
ки тези констатации са повод за размисъл при формиране модела на 
заетост на жените в идните години. 

В жизнения цикъл на жените най-продължителен е периодът 
на репродуктивната им възраст, който съвпада както с най-голямата 
им трудова активност, така и с раждането и отглеждането на децата. 
Това предполага политиките за жените от тази възрастова категория 
да бъдат най-действени и интегрирани, за да обхващат целия този 
комплекс от функции, осигуряващи възпроизводството на икономи-
ческия продукт и на населението. Тези функции се осъществяват 
обикновено в домакинството и семейството, което обаче ерозира от-
давна и вече е променило традиционния си облик. От една страна, се 
увеличава броят на домакинствата като следствие от разрояването на 
семействата, увеличаване на хората, които не създават семейство и 
по-ранното напускане на дома от младите, не винаги поради женит-
би. От друга страна, остават много едночленни домакинства поради 
въздържане от брак (съжителство), развод или овдовяване. Променя 
се моделът на семейството. Равностойно съжителстват семейства в 
брак и извън брак. В допълнение си пробива път еднополовото се-
мейство, защитено законодателно вече в много страни. Напоследък 
има отделни прояви на полигамни семейства (с повече от двама пар-
тньори) главно при доминираща позиция на мъжете. Въпросът е как-
ви са позициите на жените при това разнообразие на семейни модели 
и доколко и как те могат да бъдат обект на социалните политики. 

Трябва да се вземе предвид и фактът, че нараства значително 
броят на домакинствата, оглавявани от жени, включително на едно-
членните, както и на тези, в които жени отглеждат сами децата си 
поради развод или „самотно” майчинство. Следователно политиките 
и мерките, свързани със семейните позиции на жените, трудно мо-
гат да се подведат под един универсален подход, който понастоящем 
е в основата на законодателството и трябва да бъдат адаптирани към 
създаващите се нови реалности. 

Като оценяваме използвания и досега джендърен подход при 
                                           
22Kergoat, Д. Op. cit.; Hirata, H., Kergoat., D. La division sexuelle du travail re-
visitée. – La découverte, 1998, 93-104. 
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решаване на социалните проблеми, следва да подчертаем нараства-
щата му роля при разработване на бъдещи мерки и въвеждането на 
добри практики при динамично променящата се социална и семейна 
среда. Този подход е двигател в осъществяването на равнопоставе-
ността в сферата на управлението, където позициите на жените про-
дължават да бъдат много по-неизгодни при неизравнени и нееднакви 
критерии за оценка на качествата.  

Заеманите от жените по-ниски длъжности и работни места в 
непредпочитани от мъжете дейности се отразява на по-ниските дохо-
ди на жените. Тази трайна тенденция продължава, очертава се като 
доминираща и в бъдеще, независимо от нарасналата конкурентоспо-
собност на жените, което създава представата, че проблемът на прак-
тика е нерешим и поставянето му се свежда само до констатации, без 
оглед на шансове за преодоляването му. 

Очертаната картина на променящите се семейни модели, ре-
жими на трудова заетост, поколенчески взаимоотношения рефлекти-
ра върху ценностната система на съвременната жена. В нея се зараж-
дат нови ориентации и нагласи, които мотивират различни от досе-
гашните поведенчески реакции. И досега в интерес на професионал-
ното си развитие жените са правили компромиси по отношение на 
семейните и репродуктивните си роли – отлагане на бракове и раж-
дания, неосъществяване на желания брой деца, абортиране по жела-
ние. Никога обаче кариерното развитие не е измествало така катего-
рично желанието за собствено семейство и майчинство. Доколкото е 
съществувало безбрачие, то не е било толкова от вътрешна нагласа, 
колкото от външни и биологични причини. Имало е и бездетност, но 
по здравословни причини. Тези познати случаи са много по-различни 
от проявяващия се вече и у нас стремеж към минимално обвързване 
и максимална индивидуална свобода, от доброволния отказ от деца, 
обозначаван с категорията „съзнателно бездетство“. Появява се нов 
тип двойка от партньори, които искат неангажираща връзка и не же-
лаят нито брак, нито съжителство.23 

Нови моменти се появяват и в мотивацията за брак. В редица 
случаи при избора на брачен партньор понастоящем решаващо зна-
чение придобива материалният интерес, изгодата за кариерата, за 
осигурен живот без полагане на труд и без разчитане на собствени 
                                           
23 Семейни модели и миграция. Национално представително изследване. С., 
2007, 41-42, 144. 
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разходи. Към някои от тези явления тепърва ще се оформят стано-
вища, ще се заемат позиции и ще се търсят решения чрез семейните 
политики, а в известен смисъл и чрез политиките за жените. 

В отстояването на собствените си ценностни ориентации съв-
ременната жена се влияе в много по-малка степен от общественото 
мнение, дори е способна изцяло да го игнорира. За сравнение – пре-
дишните поколения жени почти напълно са били в плен на общест-
вените норми. Възниква логичният въпрос ще има ли и какъв би бил 
новият морален регулатор, предвид промените в обществената среда, 
в позициите, възгледите, душевността на съвременните жени, в об-
ществените норми. 

При масовото въздействие на медиите и нарастващата им сила 
да внушават нагласи, ориентации, да пораждат стремеж за подража-
ние, обществото ще разчита на тях да се намери правдоподобен отго-
вор на въпросите: какво означава да бъдеш успяваща жена в днешните 
условия – в бизнеса, в духовната сфера, в обществено-политическия 
живот, какво „струва“ на жената призванието да бъде съпруга и майка. 
От тях ще се очаква и в бъдеще да поставят усилията и постиженията 
на жените, свързани с придобиването на високо образование, израст-
ването в професията, ежедневно съвместявани със семейни грижи и 
майчинство, в основата на общественото им признание. Защото да се 
вникне в трудната участ на жената да оцелява, да разрешава възел от 
противоречия, да отстоява на всякакви бариери в развитието си, да 
проявява воля, да запазва сила на духа и да дава кураж на другите, оз-
начава да се разбере смисълът и предназначението на политиките, 
посветени на вселената нейни проблеми. 



 

 

ЕЖЕДНЕВНИ ПРАКТИКИ И СОЦИАЛНИ РОЛИ НА 
ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Надя Велчева 

Nadya Velcheva. DAILY PRACTICES AND SOCIAL ROLES OF 
WOMEN IN BULGARIA 

Transition and the tension due to the introduction of the market economy and the 
crisis of socialist norms of life, set as dominant the functioning of family and 
gender relations. Underlying them is employment and realization aspect of both 
collective and individual levels. In terms of gender inequality are both 
professional work and in domestic work with the education of children, which is 
carried on „the production of itself”, i.e. on self-development as a person. And 
even as total values to be adopted two basic principles – the principle of division 
(there is work for men and jobs for women) and the principle of the hierarchy 
(men’s work is more important than the female’s one), it undoubtedly has 
influence on them and a number of other factors: economic, socio-cultural, 
demographic and ethnic stereotypes of gender relations.The proposed study is 
dedicated on these issues. 

Keywords: employment and realization, family and gender relations, stereotypes 
of gender relations 

Трансформациите в публичния сектор при прехода от държа-
вен социализъм към пазарна икономика и съпътстващите ги реформи 
като приватизация, реституция, нова политическа система доведоха 
след себе си срив в развитието на промишлеността и селското произ-
водство, промени в културата и образованието, появата на безрабо-
тица, обедняване на населението, феминизиране на бедността. Нега-
тивните тенденции към влошаване качеството на живот продължават 
и сега. Нарушен е социокултурният статус на селото и града като се-
лищни общности и произтичащите връзки между трудовата реализа-
ция и потреблението. Силно се съкращават дейностите в различните 
сфери на обществено-политическия, икономическия и културния 
живот, които освен професионално удовлетворение носят и финан-
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совата обезпеченост в личностен или групов (семеен) план, и респек-
тивно потреблението като набор от средства, начини и форми за 
удовлетворяване на биологични, материални и духовни потребности. 

В исторически контекст технологиите на човешкото творчест-
во като тип дейности преповтарят усвоени форми – осъзнато или не. 
Селското население се явява едновременно субект и обект на създа-
ване и възпроизвеждане на култура, като самозадоволява основните 
си биологични, материални и духовни потребности. Тясно се преп-
литат и се намират в единство творчеството и потреблението като 
функционални детерминанти на равностойни страни на един и същи 
културен процес. Традиционно изградените критерии и слабо дифе-
ренцираните духовни и материални потребности на селското населе-
ние, утвърдени от сравнително устойчивия му социален и професио-
нален профил, нисък образователен статус, и с изградените митоло-
геми за собствения му свят, поддържат и относителната стабилност 
на съотношението между творчеството (като процес на създаване на 
материални и духовни ценности) и потреблението (като функциони-
ране на тези ценности). Профилацията по пол и възраст остава за дъ-
лъг период основната диференциация в българското село. Домашно-
то производство на селската жена обслужва останалите жизнени 
сфери за възпроизводство на нейното семейство и нуждите му от 
храна, облекло, домашни тъкани, духовни потребности в кръга на 
календарната и семейната обредност. В ежедневните практики на 
жената се включва и нейната основна ангажираност с раждането и 
отглеждането на децата. Семейното ежедневие обуславя и съответ-
ните социални роли на жената в доиндустриалното общество – тя е 
съпруга, майка, баба, и тясно свързани роли в родовата институция. 
Мъжката част от населението изгражда своите социални роли най-
вече в публичната среда – мъжете представляват семейството и рода 
в селищната общност, те са и в представителните органи на селското 
управление. Ежедневните практики и социалните роли на двата пола, 
проявяващи се като стереотипи, норми и определени правила, са 
рефлексия на социокултурната ситуация в селската среда.1 Патриар-
халната идеология е оказвала влияние върху междуполовите отно-
шения, без да натрапва идеята за потиснатост на жената поради ог-
раничената й власт и признание изключително в кръга на семейното 
                                           
1 Вж.: Лулева, А. Образи на половете в българското село през ХХ в. – между 
традиционното и модерното. – Българска етнология, 2001, № 2, 26-39. 
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ежедневие и практики. 
За разлика от селата, градовете са център на развитие на заная-

тите, търговията, а по-късно на индустрията, съобщенията и адми-
нистрацията. Широкият спектър от човешки дейности създава реал-
ни възможности за връзки, основани на неравенството, и оттук – за 
различните позиции на отделните социални слоеве, на мъжете и же-
ните спрямо институционалните и икономическите структури. Про-
филирането на човешките дейности представя градските жители като 
отделен тип социална категория, различна от тази на селяните. Оттук 
и различието на ценностните ориентации като биологични и култу-
рологични потребности и различни възможности за тяхното задово-
ляване. 

Темповете в процеса на социалната диференциация в града и 
селото са различни поради спецификата на икономическото развитие 
в тях и съществуващите традиции. Проявите на професионализация-
та в различията между селото и града, между селското и градското 
население, създават предпоставка и за поляризация в ежедневните 
дейности и социалните роли на двата пола.2 Селото с присъщата му 
склонност към запазване на собствената си селищна ограниченост, 
без да може активно да се интегрира и да приеме пораждащите иден-
тичности на модернизма, запазва своята култура като творчество и 
потребление с техния функционален и нормативен характер. Отчуж-
дението като функция на прехода от патриархалното към индустри-
алното общество намира израз в изискванията, възгледите, социал-
ните нормативи, останали в селото почти непроменени, за разлика от 
манталитета, по-широките възможности за дейностна реализация на 
градския жител и задоволяване на неговите потребности. И все пак 
както селото, така и градът продължават да се развиват като социо-
културни общности, макар и на различни равнища и с различни сис-
теми за общностен интегритет, с по-тесни или по-широки възмож-
ности за личностен идентитет. 

* * *  

                                           
2 Вж.: Зундхаусен, Х. От предкапитализъм към ранен капитализъм. Транс-
формация на селото и селското стопанство на Балканите от ХІХ в. до Вто-
рата световна война (Селото между промяна и традиция). – Български фолк-
лор, 1997, № 3-4. 
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Промените в социокултурните параметри на селото в периода 
на социалистическите преобразования влияят чувствително върху 
системата на взаимоотношение между ежедневните трудови и соци-
ални практики и потреблението при двата пола, между дейности и 
потребности, които се задвижват с по-бързи темпове след 50-те и 60-
те години на миналия век. Това развитие се разгръща вследствие ко-
оперирането на земята, индустриализацията, ускорените урбаниза-
ционни процеси и пространствената мобилност на населението, кои-
то водят до съществени демографски, социални и културни промени 
в селото и неговите жители. Променя се ценностната система на час-
тния собственик, последвана от масова миграция към града, където 
има възможности за по-високо образование и работа. 

Още през 50-те години на ХХ век се очертават две тенденции в 
развитието на българското село: 1) Иновативни процеси в образовани-
ето, социалните контакти, здравеопазването, социалното осигуряване 
– модернизация, която можем да приемем като ново явление на циви-
лизацията; 2) Засилване на ролята на социалните форми за саморегу-
лация – общността на селото като цяло, съседските и родовите колек-
тиви, семейството и свързаните с него тесни и широки роднинства. 
Последните запазват духа на традиционализма в селото, на социалната 
значимост на жената в семейството, като същевременно нейната тру-
дова заетост извън дома регламентира до известна степен ежедневните 
й дейности, разширява социалното й пространство и ролите й в общес-
твената среда. Постепенно се променят нагласите за половите иден-
тичности в общественото пространство. Съществуващите представи за 
женственост и мъжественост загубват своята категорична дефинира-
ност, променят се нормативните модели в традиционната йерархич-
ност.3 Селската жена е на полето – трактористка, звеноводка, полевъд-
ка, в общинската администрация, в училището, в комуналните услуги 
– все специализиран труд и участие при вземане на решения. И макар 
че някои автори виждат в тези промени в социалната идентичност на 
селската жена по времето на социализма провал на идеологията за ра-
венство на половете, стремеж за „инструментализирането им в името 
на „по-висшите” цели4, от дистанция на времето подобно крайно твър-
дение е нелогично. Промените на женското присъствие в публичното 
                                           
3 Вж.: Лулева, А. Категориите мъжественост и женственост в балканска пер-
спектива. – В: Мъжки-Женски пространства на Балканите. С., 2007, 7-15. 
4 Лулева, А. Образи на половете…, с. 36.  
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пространство при социализма вървят в посока към егалитаризъм при 
семействата в града, където има по-широки възможности за тяхната 
професионална и трудова реализация. Стремежът да се компрометира 
социалистическата идея за равенство между мъжете и жените чрез 
дискретитиране на техните роли противоречи на логиката за създаване 
на социокултурни модели за полов ред, съобразно промените в социо-
културния и демографския статус на отделните индивиди. Те опреде-
лят и качеството на живота при двата пола, икономически обвързани 
само с общодържавен труд. 

Стремежът на държавните институции да премахнат дихото-
мията между града и селото, да активизират единни и унифициращи 
производствени, професионални и образователни критерии за разви-
тие и на двата пола, които да формират общонационални качествени 
характеристики в начина на живот имаше до голяма степен основа-
ния в бързите социокултурни промени в селото. 70-те и 80-те години 
на ХХ век бележат по-висок етап в икономическото, социалното и 
културното развитие на селото. Повишава се образованието и квали-
фикацията на голяма част от трудово-активното население. Услож-
нена е социално-професионалната структура на селското население, 
като селската жена присъства вече във всички нейни звена. Нараства 
като цяло материалното благосъстояние на българското селячество, 
като редица селски семейства започват да изпреварват някои слоеве 
от града в това отношение. Промишлената продукция за бита обхва-
ща и селото, като завинаги отпадат някои занятия и дейности, които 
преди са основни ежедневни практики за селската жена и за нейната 
социална реализация в семейството. Стандартната унификация силно 
стеснява дейностната сфера на материалното самозадоволяване, но за 
сметка на това освободното време създава възможности за пренасоч-
ване и на жените към социални изяви в обществената среда. Това во-
ди до промени както в количествената, така и в качествената харак-
теристика в културните и най-вече в образователно-професионалните 
ориентации на селските жители, включително и на селските жени, 
освободени от редица традиционни за селото дейности и с разшире-
ни възможности за професионална реализация в града. В градски ус-
ловия многообразието от дейности, които презентират полето на 
потреблението и творчеството в техния широк диапазон, дава въз-
можности и на женското население за адекватно реализиране на две-
те допълващи се опозиции в културното им социализиране – профе-
сионализиране и възможности за материална обезпеченост на своите 
нужди. Идеологическата теория по времето на социализма за соци-
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алната роля на жената като „активна производителна сила и неот-
менното й жизнено важно и необходимо за обществото задължение – 
да бъде майка”, се приема от някои автори като пропаганден силов 
идеал за жената „майка, труженичка и общественичка”.5 Традицион-
ните стереотипи за женственост се изместват от нов егалитарен дис-
курс, който героизира жената, приемаща част от мъжките обществе-
ни функции. Общественото мнение трудно приема този идеал за же-
на, затова пропагандно „силните жени” се представят в мъжки про-
фесии (кранистки, електроженистки, трактористки, комбайнерки). 
Всъщност масово присъствие на жени има в „женските професии” – 
текстилната и шивашката промишленост, обслужващата сфера, обра-
зованието и здравеопазването. Системата за социални грижи (заведе-
нията за женски и детски консултации, детски градинии др.) пара-
лелно и динамично следват социалната дейност на жените още от 50-
те години на миналия век.6 Професията се превръща в концепция за 
женската икономическа независимост от мъжа. Едва ли в случая мо-
же да се настоява за модел на „държавен патриархат”, широко изпол-
зван в научните среди, без да се приемат създадените предпоставки 
за еманципиране на женския пол.7 

Когато се подхожда към темата gende order (полов ред), стана-
ла актуална и у нас през последните 10-15 години, формата на взаи-
моотношения между мъжете и жените като социални субекти често 
се определя чрез приемане концепциите на чужди автори. Жизненият 
стандарт и качеството на живот са основните критерии за независи-
мостта на жената по време на социализма, които, макар и не съвсем, 
определят и положението на селската жена. Така че доста субективно 
и едностранчиво е приетото твърдение от Kreisky, че „държавният 
социализъм беше повече или по-малко патриархален, сексистки мо-
дернизаторски експеримент, той олицетворява една култура на мъ-
жествеността, в която доминират подчинение и контрол”.8 

Когато говорим за социалната идентичност на двата пола, 

                                           
5 Пак там, с. 33. 
6 Вж.: Рангелова, Р. Промени в икономическия и социалния статус на жени-
те в България (1938-1958). – В: Пол и преход: 1938-1958. С., 2011, 13-38. 
7 Вж.: Даскалова, Кр. Държавният феминизъм на държавния социализъм: 
Contradictio in Terminis?! – В: Пол и преход: 1938-1958. С., 2011, с. 337. 
8 Цит. по: Лулева, А. Полов ред (gende order) и трансформация. – Българска 
етнология, 2003, № 2-3, с. 103. 
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трябва да се има предвид тяхното индивидуално конструиране чрез 
възприемане на норми, правила и стереотипи при социализация в се-
мейството, училището, и колективно чрез публичните нормативи, 
разделението на труда и участие в неговото развитие.9 Колкото и да 
се индивидуализират различните културни ситуации, „свободата” на 
отделната личност е ограничена от историята на неговата социална 
среда и антропогенните характеристики в нейното социализиране. 

В исторически контекст процесът на стереотипизация е съпро-
воден с почти пълно приспособяване и подчиняване на индивида на 
принципите и нормите на социалната среда. По този начин културно-
битовата етническа специфика се пренася чрез нормативната страна 
на традицията, възприета не само като норма и принцип, но и чрез 
нейната познавателна стойност. Съвременните информационни 
връзки на семейството включват и нова и разнообразна поведенческа 
реализация, но продължават да възпроизвеждат част от възприетите 
и онаследени типизирани етнически белези.  

Независимо от променената ситуация в период на преход, ко-
гато се трансформира и съвкупността от ценности, модели, цели и 
условия в социализацията на половете, семейното възпитание и тра-
дициите на семейната среда остават първоосновата, върху която се 
градят нравствено-етичните, емоционалните, трудовите, естетичес-
ките, патриотичните и родолюбиви ценности и норми на отношение 
към обществото, към хората около нас и личната позиция на всеки от 
нас.10 Важна роля във възпитателните насоки на семейството има за-
обикалящата го етническа макросреда. В компактна българска сре-
да приемането на етническите правила и норми за ролите на двата 
пола чрез тяхната съвременна интерпретация е естествен процес на 
развитие, определен от глобалните икономически, обществено-
политически и културни процеси в страната. В смесена среда от бъл-
гари, турци и цигани семействата на последните две общности реа-
гират по свой начин, продиктуван от засилената през първите години 
на преход етнозатвореност и изолираност при първите, и вследствие 
маргинализацията на голяма част от циганското население. Тези тен-
денции в междуполовата йерархия се засилват в компактна турска 
среда, предимно в някои села на Източните Родопи и при циганските 
                                           
9 Пак там, с. 96. 
10 Вж.: Проданов, В. От модерна към постмодерна ситуация в морала и со-
циализацията на децата и младежта в България. С., 2006, с. 24. 
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гета извън селата и градовете. Специфики съществуват и в семейст-
вата при другите по-малки етнически групи на власи, каракачани, 
гърци, староверци, които обаче нямат обществен резонанс в позици-
ониране на мъжете и жените в българска среда. При арменци и ев-
реи, които независимо от специфичната си етническа култура, поко-
ленията им и в частност двата пола винаги са с подобаващо присъст-
вие в обществения живот на обществото.  

Религиозната поляризация на околната среда (християни-
източноправославни, католици, армено-грегорианци, мюсюлмани, 
израилтяни, атеисти и др.) оказва различно влияние върху отношени-
ята между половете и поведението на жената извън семейството. Ис-
лямизмът не може да се приема само като утвърждаване на традици-
онните мюсюлмански ценности и култура. В тази среда религиозната 
принадлежност е зададена още от самото раждане на човек. От нея се 
определят социалното му положение, обичаите и навиците, дори бъ-
дещият му семеен партньор. В мюсюлманска среда признатата иден-
тичност е ясна и явна. Поведението на двата пола е регламентирано 
от мюсюлманския мироглед. Всяка мобилност извън нея изправя чо-
век пред възможността да избира измежду много други идентичнос-
ти и възможности за интегриране в немюсюлманско общество.11 Об-
разованието и професията са най-възможните алтернативи за надст-
ройване на етническата идентичност. Степента на религиозната при-
вързаност обаче се проявява конкретно според културната среда на 
селото или града. Турското население в селата е със сравнително 
ниска степен на образование, част от него не говори български език, 
единственият поминък е тютюнопроизводството и от него зависи 
съществуването му.12 Особено в селата и сред неграмотното населе-
ние жената се занимава с разнородни дейности, свързани с домакин-
ството, стопанството и земеделието, с неспециализиран труд. В ком-
пактните турски села в Североизточна България младите трудно 
продължават своето образование, селската общност предпочита сво-
ята компактност и традиционни нормативи по отношение на жената. 
В Кърджали и другите градове в Източните Родопи, а и в селата от-
ношението към образованието се приема като важна стъпка за реали-
                                           
11 Фукуяма, Фр. Липсата на идентичност. – Факел, 2005, № 1, 47-48. 
12 Българските турци. – разговор на Татяна Ваксберг, кореспондент на ра-
дио „Свобода” в България, със Стойко Стоянов, кореспондент на вестник 
„24 часа” в Кърджали. – Факел, 2005, № 1, 232-236. 
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зация и хармония с изискванията на новото време.13 Добитата профе-
сионална подготовка на жените от близкото минало ги прави по-
рационално подготвени за справяне с кризата и финансовата обезпе-
ченост на семейството. Доколкото има цехове, макар и срещу мини-
мално заплащане, жените приемат ролята на мъжете, осигурявайки 
известни средства за препитание. В градовете, макар че търговската 
дейност се приема като мъжка работа, вече има индикации за навли-
зане и на туркините в този бизнес.14 

Същевременно сред някои турски и български семейства с не-
дотам изявена привързаност към ислямската догматика се откроява 
една нова тенденция на развитие, породена от настъпилия вече кон-
фликт между младото и по-възрастното поколение. Това е естествена 
и закономерна нова ориентация към начина на живот, вследствие 
промените в цялото общество през 80-те години на миналото столе-
тие: жената масово навлиза в общественото производство; нарушена 
е локалната затвореност на селата; урбанизацията обхваща градовете 
и по-големите села, разширена е комуникацията с тях; повишен е ма-
териалният и културният уровен на населението, като образованието 
и за девойките започва да играе роля при постигане на социален 
престиж за семейството и отделната личност; усложнена е социално-
професионалната структура на селищата, изменен е техният демог-
рафски състав. Поддържането на традиционните поминъци в някои 
от селищата с мохамеданско население (тъкане, шиене, обработка на 
тютюн и др.) отрано го свързват с извънселищния пазар. Нараснали-
те икономически връзки повишават самочувствието на населението и 
го движат напред към равняване и социален просперитет с останало-
то население на страната – шалварите и забрадките още в първите 
десетилетия на социализма са изоставени изцяло, жената се ползва с 
уважение не само в своето семейство, но и в селската общност. Це-
нят се нейните качества на добра домакиня, спретната съпруга, доб-
росъвестна майка, трудолюбива работничка – качества от ценностна-

                                           
13 Вж.: Найденова, Р. Мъжки и женски социални роли в ислямската култур-
на система в контекста на предстоящото приемане на Р България в ЕС 
(2007). – В: Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциалис-
тическия период. (Трета българо-сръбска научна конференция.) С., 2005, 
142-152. 
14 Вж.: Стоилова, Р. Женското предприемачество. – В: Жените: справедли-
вост днес. С., 2000, с. 59. 
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та скала на тогавашното общество без значение на етническата, ре-
лигиозната или друг вид принадлежност на техните носители. 

Към средата на 80-те години на миналия век се формира обли-
кът на интелигенцията от турски произход – една благоприятна пер-
спектива за социализацията на подрастващите поколения в тяхната 
среда. Това е времето, когато в българското общество се оформя 
прослойка от социално-професионална интелигенция, с висока сте-
пен на приобщеност към съвременни стойности и критерии по отно-
шение на духовните връзки в семейството, за неговите отговорни 
възпитателни функции към младото поколение на България, незави-
симо от етническа или религиозна принадлежност. Промените през 
последните две десетилетия слабо влияят върху социалния статус на 
семействата в интелигентската прослойка на турското население. Но 
„завръщането на религиозното в обществения живот” се използва 
сред останалото мюсюлманско население, особено в компактните се-
ла като устойчив белег за колективна идентичност.15 Съществува 
обща идентификационна матрица, чието съдържание и функционал-
ност като културен код за това население се определят от тяхното 
историческо и съвременно битие и място в социален контекст. Приз-
нанието на младите туркини като образованост и готовност за учас-
тие във вземането на управленски решения, дори на общинско рав-
нище, среща регламентираната по традиция норма за ролята на мъ-
жете като лидери в публичните сфери. 

Формата на семейството или броят на поколенията във вер-
тикалната структура на семейството обуславят приемствеността в 
развитието на неговите традиции, с особена устойчивост на норма-
тиви в ежедневната практика и роли на двата пола. Формата и съста-
вът на семейството играят ролята на фактори при формиране култу-
рата на семейството като цяло, но те не са определящи. Те представ-
ляват част от онзи комплекс от социално-демографски и културни 
фактори, които обкръжават семейството (особеностите на локалната 
макросреда) и индивидуалните характеристики на неговите членове 
– пол, възраст, професия, етнически произход и социален статус. По-
вече от изследванията са насочени към семейството или домакинст-
вото като към единни конструкции, които осигуряват хармонично 
развитие на всички членове в тях и еднакви възможности за разви-
тие. Емпиричните изследвания обаче не очертават такава картина, 
                                           
15 Вж.: Ганева, В. Разказване и идентичност. С., 2004, 81-84. 
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поради появата на индивидуални различия в организацията и въз-
можностите за коректно разпределение на общите ресурси – матери-
ални и духовни, с които разполага семейството или домакинството. 
Насочеността към отделната личност обаче също поставя под съмне-
ние автономността в жизнените възможности и реализации на мъжа 
и жената, което води до неравенството във всекидневието на семей-
ството, а оттам и в техните функции.16  

Във всички общества исторически и актуално жените изпъл-
няват по-специфични дейности в семейството в сравнение с мъжете. 
Съществуването на някои сходства при определени ситуации не ома-
ловажава диференцирания подход при мъжа и жената в ежедневната 
практика, което налага разминаването във „възможностите за дейст-
вие, удовлетворяващи потребности”.17 Домашният труд и отглежда-
нето на децата принуждават жената в семейството да организира не 
само своето всекидневие, но и всекидневието на своите деца. Това 
усложнява действията в нейното жизнено пространство, което спо-
ред възрастта на децата и целите на тяхното възпитание е сегменти-
рано и невинаги предварително зададено. А това води до нарушаване 
на социалните контакти и отношения, тъй като жената не може да 
участва пълноценно с цялата си идентичност.18 Разбира се, не може 
да се приеме за универсално подобно съждение за всички семейства 
и за неравенството на жената в тях, поради многообразието на ней-
ното фактическо индивидуално състояние. Естествената до голяма 
степен автономност на семейството подсказва за известна консерва-
тивност в стереотипите, наследени от близкото минало, и същевре-
менно новото поколение изпитва трансформациите на обществото 
като цяло и има нагласите за тяхната промяна. Затова не е изненада, 
че в ориентацията към пазарни механизми и въпреки проблемите със 
заетостта на жените, още в началото на промените българката проя-
вява предприемчивост и навлиза бавно в частния бизнес.19 За тях са-
мостоятелното организиране на своето време е проблем, който реф-

                                           
16 Urdze, A., Rerrich, M. S. Frauenalltag und Kinderwunsch. Motive von Muttern 
fur oder gegen ein zweites Kind. Frankfurt–New York, 1981, S. 58. 
17 Hartman, H. I. The Family as Locus of Gender, Class, and Politiсal Struggle. – 
Signs, 1981, № 6, pp. 365-394. 
18 Вж.: Рерих, М. Възприемане на неравенството във всекидневието на се-
мейството. – Население, 1992, № 5, с. 71. 
19 Вж.: Панкова, В. Жената в частния бизнес. – Население, 1992, № 5, 90-92. 
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лектира върху структурата на господство и подчинение в семейство-
то и шансовете за достатъчно внимание към отглеждането и възпи-
танието на децата. 

По-възрастното поколение в селото намира опора в старите 
стереотипи на всекидневния си начин на живот, особено като защита 
през годините на преход, поради невъзможността за приспособяване 
към промените. Оценяваният доскоро като негативен вариант на 
съвместно живеене с възрастните родители, днес може да се оцени 
като най-благоприятната реализация на възпитание в семейни цен-
ности, включително запазените в селската среда добродетели като 
взаимопомощта и разбирателството. С отглеждането на животните и 
работата в частното стопанство възрастните хора заемат важни пози-
ции като социализационни фактори в семейната среда. Особено ха-
рактерно за селските многолюдни домакинства при турците, при ци-
ганските групи и при по-малобройните етнически групи на власи, 
каракачани, староверци е идентифицирането до голяма степен на се-
мейната среда с тази на роднинския кръг. Чрез тези две институции 
те затвърдяват семейно-родовия статут на своите членове, капсоли-
ран чрез традиционни нормативи, обичаи и традиции. Семейният 
патриархат навлиза отново при властовите роли на мъжете и жените. 

При нуклеарните семейства както в града, така все повече и в 
селската среда е налице нова ситуация на отношения, които се проя-
вяват в поведението на жената в семейството и на отношението към 
нея от страна на нейния съпруг. Осъзнатата необходимост от взаи-
мопомощ в домашната битова дейност е създала предпоставка за из-
воюване на жената на определени позиции в дейността на семейния 
колектив. Участието и на съпруга в домашните дейности освобожда-
ва част от времето на жената, която тя може да използва по-
пълноценно за възпитанието на своите деца. Причините за нейното 
„връщане към традиционната й роля вкъщи” са по-скоро обективни, 
поради ширещата се безработица, отколкото по някакви стари норми 
на ограничение и подчинение. 

Броят на децата в семейството също е фактор в отношението 
между социалните роли на мъжете и жените. Но като действие, пове-
дение и нагласи по-съществени се оказват факторите от субекти-
вен характер, доколкото всеки член на семейния колектив е реали-
зирал себе си като индивид и като част от общността и следователно 
има потенцията да въздейства чрез тях. Образователната, социално-
професионалната, демографската и културната характеристика на 
членовете на семейството са обществено значими черти от облика на 
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личността и нямат пряко отношение към етническите, религиозните 
или друг вид различия между хората, но определено оказват влияние 
върху взаимните очаквания в семейството, които могат да доведат до 
конфликт и предпоставка за неуспехи.20 

Взаимните влияния на различните фактори върху ежедневните 
практики и социалните роли на двата пола в последните две десети-
летия се оказват еднакво зависими от деструктивните тенденции в 
икономическото и политическото развитие на страната. 

* * *  
Преходът и създаденото напрежение, вследствие навлизането 

на пазарната икономика и кризата на социалистическите норми на 
живот, поставят като доминант за фунциониране на семейството 
(„производството на живеенето”) социалните отношения между по-
ловете. В основата на тях е трудовата заетост и реализация в аспект 
както на колективно, така и на индивидуално равнище.21 В отноше-
ние на неравенство са половете както в професионалния труд, така и 
в домашния труд (заедно с възпитанието на децата), което се пренася 
и върху „производството на себе си”, т.е. върху саморазвитието като 
личност. И макар като тотални величини да се приемат двата основ-
ни принципа – принципът на разделението (има работа за мъже и ра-
бота за жени) и принципът на йерархията (мъжката работа е по-
значима от женската), то върху тях несъмнено влияят и етническите 
стереотипи на отношенията между половете. 

В първите десетина години от прехода, в началото на 90-те го-
дини на миналия век, след връщането на земята, примитивното и по 
традиционен начин обработване на дребните ниви и градини прев-
ръща повечето от селските семейства в стопанско-производствена 
единица, някои от които наподобяват развитието на българското село 
от края на ХІХ век. Селската жена отново е затворена в семейния бит 
и силно са ограничени нейните обществени роли. Към ежедневните й 

                                           
20 Вж.: Тодорова-Липчева, И. Конфликт на взаимните очаквания в семейст-
вото – предпоставка за неуспешната социализация на децата и младежта в 
България. – В: Морал и социализация на децата и младежите в България. С., 
2006, 103-109. 
21 Вж.: Кергоат, Д. Социалните отношения по пол – от възпроизводството 
им до тяхното разрушаване. – Население, 2002, № 1-2, с. 90 и сл. 
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дейности основен дял заема работата в домашното стопанство. Въз-
връщат се традиционните форми на взаимоотношения между родни-
ните – взаимопомощ, съвместно съжителство на 3-4 поколения, авто-
ритарният режим на по-възрастните и т.н. В условията на икономи-
ческа криза и промени в начина на живот безработицата, финансова-
та нестабилност, активното разселване на младите и нарастващият 
брой на самотните възрастни хора са проблеми, които практически 
се решават чрез продуктивните маркери на патриархалните тради-
ции. Тенденциите са към все по-трайно затваряне на селската жена в 
семейната среда и новата й преориентация в търсене на своята иден-
тичност чрез защитните функции на своето семейство.22 А това е 
своеобразно връщане към традиционни дейности и ежедневни прак-
тики, неадекватни на изградените й по-високи, съдържателни и акту-
ални за съвременността биологични, материални и духовни потреб-
ности. Младото поколение тръгва към града и в повечето случаи се 
реализира в обслужващата сфера. 

Преструктурирането на аграрната стратегия в България се раз-
глежда като основна мярка в цялата съвкупност от средства, пътища 
и методи, които се прилагат за излизане от земеделската криза и 
преминаване към нормална пазарна икономика. По същество този 
процес се определя като „фаза” в социокултурната модернизация на 
селото в страните с нова демокрация от Югоизточна Европа.23 Прак-
тиката в повечето случаи показва, че връщането на земите започва да 
прилича на колективизацията, когато собствениците получават неп-
лодородни ниви за сметка на плодородните си земи, които се окруп-
няват в блокове.24 Разликата е там, че днес хубавите земи са за род-
нини, политически съмишленици, новобогаташи, или са преобразу-
вани в промишлени зони за строеж на бензиностанции, хотели, рес-
торанти и скъпи вили.  

Законът за земята по същество я предава на дребни и средни, а 
не на едри собственици и прокарва идеологията, че земята е средство 
за съществуване, а не за ефективно стопанисване и стоково произ-

                                           
22 Вж.: Неделчева, Т. Новата социална семантика и семейството. – Населе-
ние, 1994, № 4, с. 56. 
23 Вж.: Рот, К. Между модернизация и традиционализъм. Всекидневната 
култура на селото в Югоизточна Европа. – Български фолклор, 1997, № 3-4, 
с. 29. 
24 Вж.: Ангелов, В. Неизвестни страници от миналото. С., 1993, с. 271. 
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водство. Така още в основата на преструктурирането на селския на-
чин на живот се залага механизмът на адаптацията и оцеляването. 
Намалява се стимулът за увеличение производителността на селския 
труд и за разширяване на стопанствата, които почти 90% са от „дво-
рен” тип.25 За голяма част от селското население, независимо от пол, 
възраст, образование, изтласкано от публичното пространство, до-
машното производство се превръща в основен източник на доходи. 
Преформулирането на социалистическата публичност на личността, 
респективно на селските жени в капиталистическа патриархална зат-
вореност възвръща стари норми на отношения между половете. Все 
повече се задълбочава тенденцията на застаряване на селското насе-
ление и увеличаване на относителния дял на жените в земеделското 
стопанство. Теоретично оттук следва, че формирането на фермер-
ския социален слой в българското село принадлежи на младите хора 
със специално образование за работа в селското стопанство. На прак-
тика младите хора напускат селото.  

Разграбването на машинния парк от кооперативите връща 
днешните собственици на земи към примитивното и традиционно 
земеделие, характерно за края на ХІХ и първата половина на ХХ век. 
За подпомагане на своя бюджет и за работа на полето селските дома-
кинства отглеждат малоброен добитък, като селскостопанските сгра-
ди придобиват отново функциите си на важни сгради в дворното 
пространство. Животът на семейството окончателно се закрепва в 
приземните етажи на основното жилище, иначе с добро и модерно 
обзавеждане на 2-ри и 3-ти етаж, с мебели и домакински уреди от 
близкото минало. Не само снижаване на битовата култура, но произ-
водствените функции на селското семейство го затварят в собствения 
му свят и селото отново се превръща в конгломерат от отделни се-
мейни стопанства. Липсата на регламентирана инвестиционна поли-
тика и нормативност в кредитната система довежда в края на 1999 г. 
до принудително изземване на кредитите от 1700 кредитополучате-
ли, т.е. 1/3 от стопаните, които са взели пари от фонд „Земеделие” и 
не са успели да ги върнат. Така приключва първият етап от селско-
стопанската реформа със загубената илюзия за бизнес на село. 
                                           
25 Вж.: Боюклиев, Огн., Симова, Ант., Попов, Р. Българското земеделие в 
условията на глобалния пазар и присъединяването на страната към Евро-
пейския съюз. – В: Глобализация, евроинтеграция, национална държава. С., 
2003, с. 203. 



НАДЯ ВЕЛЧЕВА 175 

 

Миграцията от селото към града откъсва многобройно населе-
ние от земята и земеделския труд. В голяма степен получените земи 
са почти пустеещи. Затруднен е и режимът на наследяване и реално 
придобиване на земеделската земя, поради настъпилите вражди за 
наследството между бащи и синове, между кръвни братя, между бра-
тя и сестри, между роднини от селото и града. Пропадат очакванията 
да заработи отново моделът на родствените отношения като домини-
ращ тип социално-трудови структури и всъщност отношението към 
собствеността на земята преструктурира социалните връзки в селото. 
През този втори етап от поземлената реформа активно се включват 
криминални структури и капитал, появяват се и митологизираните 
образи на успелите във фермерския бизнес. Несъвършената данъчна 
политика по отношение на непреработената земеделска продукция 
създава условия за бързо навлизане в аграрния сектор на голям брой 
мафиотски босове като посредници, арендатори и износители, без 
връзка със селото и селския труд. В най-плодородните райони, как-
вото е Лудогорието, хората поради недостиг на средства и възмож-
ности да започнат някакъв бизнес, разчитат на продажбата на малки-
те си нивички. Така се попълва ресурсът на безработните селяни, ня-
кои от които разчитат на селскостопанска работа извън страната. 

Появяват се и реалните арендатори с развиващо се фермерство 
от класически тип. Хора без селски корен, но чрез аренда на десетки 
хиляди дка земеделска земя те обхващат чрез многобройните си 
фирми, организирани по европейските стандарти, целия аграрен 
спектър – от производството, през обслужването до реализацията на 
продукцията. Част от собствениците на тези земи се превръщат в 
техни наемни работници. Появяват се нови социално-трудови взаи-
моотношения в българското село, които толерират оформянето на 
новите социални слоеве на икономическия елит и на дребния селски 
производител. За повече от две десетилетия от началото на аграрната 
реформа в селото някои без алтернатива за друга професия и с много 
усилия успяват да създадат своя семейна ферма от традиционен тип, 
която задоволява необходимите нужди на семейството. Отношението 
между половете приема по принуда формулираните от миналото 
партриархални йерархии, в които ролите на жените се затварят в 
кръга на семейното домакинство. 

Третият етап в развитието на аграрната реформа в българското 
село е свързан с търсенето на нови решения, тъй като няма същест-
вен резултат от концепцията на теоретиците, че дребното земеделско 
стопанство е по-ефективно. Тезата за набелязания модел на „истори-
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ческа обратимост” не кореспондира с насоките и желанията за същ-
ността на комплексните трансформации в българското общество 
след 1989 г.26 Липсва сред земеделските производители дългосрочна 
стратегия за колективни действия, които са спорадични в отделните 
стопански сектори.27 Опитът на дребните селски производители от 
годините на прехода ги насочва към социално-професионални гил-
дийни обединения и сдружения за преодоляване на административ-
но-земеделската бюрокрация и създаване на среден фермерски биз-
нес в българското село. 

Като тип селищна организация съвременното българско село 
губи своите специфики.28 Нарушен е балансът между застроеното се-
лищно пространство и заобикалящата го природна среда. По прин-
цип селото като социална система се характеризира с тясната връзка 
между производство и потребление върху основата на природните си 
ресурси от гори, ливади, реки и ниви. Отдалечаването от тях води до 
стесняване на руралния тип селище от урбанизационните процеси, 
които протичаха по времето на социализма в българското село. Вън-
шната интервенция на забогатели и влиятелни хора, дори на чужден-
ци, върху природния ресурс на селото го отдалечава още повече от 
неговите характеристики. Търсената алтернатива в селския туризъм 
обогатява само единици външни и вътрешни новобогаташи, но не 
решава основните проблеми на съвременното българско село. А те са 
свързани с ниска производителност в дребното производство и зани-
жен интерес за разширяване на земеделския поминък. Единици оста-
ват жените, които имат публично пространство – тези в кметството, 
защото там, където се изявяваха по времето на социализма – учили-
ще, здравен пункт, аптека, администрация в цехове, вече не същест-
вуват. 

В градска среда, без да е универсален, един от основните ин-

                                           
26 Вж.: Джордано, К., Костова, Д. Реприватизация без селяни. За устойчи-
востта на една пагубна българска традиция. – Български фолклор, 1997, № 
3-4, с. 138. 
27 Вж.: Желева, Р., Драганова, М., Пикард, Д., Димова, Н, Каракушева, Сл. 
Изграждане и трансформация на идентичности в биографии на фермери. – 
В: Националната идентичност. Съвременен социален контекст и етични 
рамки. С., 2011, с. 82. 
28 Вж.: Кожухарова, В. Диалогът природа–култура след деиндустриализа-
цията в българското село. – В: Село и туризъм. С., 2007, 264-266. 
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дикатори на различието при реализация на половете, които създават 
вариантите на тяхната публичност, е социалната диференциация. Тя 
създава условия и предпоставки за развитие на нови демографски 
процеси с противоположни значения. Една от тенденциите е свър-
зана с големи възможности за възходящи качествени промени в на-
чина на живот, но тя обхваща ограничен слой от градското население 
с превес на мъжкия пол. Психологическата подготовка за приспосо-
бяване към новите реалности се изразява в преструктуриране на от-
ношение и поведение към новата перспектива. Причините са колкото 
прагматични, толкова и политически. Смяната на политическия елит 
не доведе до нарушаване на високия социален статус на неговото по-
младо поколение. Престижната професия като правило се приема ка-
то функция на високо и специализирано образование, което в скалата 
от ценности заема в началото на прехода все още едно от първите 
места. Това младо поколение на бившия вече политически елит е 
подготвено в престижни западни университети, в краен случай в 
университетите на бившите социалистически страни, за предизвика-
телствата на новото време. Заедно с бивши партийни секретари и ръ-
ководители от по-нисшите ешелони на властта, превърнали се в „ди-
сиденти”, заемат ключови позиции в политиката, икономиката, кул-
турата. Прагматичен израз на политическата еволюция на този слой 
от бившата номенклатура е легализиране на натрупани финансови 
активи и заемане на важни икономически позиции при извършваща-
та се приватизация. Макар и по-малък дял, но жените от този новос-
формиран елит заемат определени социални позиции във всички 
сфери на обществения сектор. 

Реституцията дава мощен тласък за ярка социална индивидуа-
лизация на хора, чиито новобогаташки статус им отрежда представи-
телно социално място в новата „демокрация”. Потребността от свое-
образна плурализация и индивидуализация на междуличностно, 
междуобщностно и особено на политическо ниво на общуване се 
представя популистки на общата маса като борба между държавни-
ци, политически сили, концепции. Затова и смяната на личности при 
честите промени във властта не се осъществява като радикална смяна 
на системата, нито настъпва промяна на лицата от този елит, иден-
тифицирани в общественото съзнание като съюз на власт и пари, 
превзел най-печелившите бизнесотрасли на националната икономика 
и движещ връзките в транснационалните корпоративни предприятия.  

Променени са ценностите и средствата по пътя за професиона-
лен и социален просперитет. С по-висока стойност и значимост от 



178 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

образованието са вече богатството и клиентелисткият тип отноше-
ния. Разнородните обществени групи са разслоени в широкия спек-
тър на социалните етажи, динамични и променящи своята конфигу-
рация в зависимост от своето благосъстояние, което вече се е пре-
върнало в ценност на новото време.29 И всички търсят директната 
връзка с хора от управленските структури – министри, депутати, 
дипломати. Създаването на лобита сред тях е една от важните цели 
на всяка фирмена и социална политика. 

Създават се мрежи от йерархии според статуса и богатството, 
формират се влиятелни икономически и политически елити, в които 
доминира мъжкото присъствие и то налага правилата на своето пре-
възходство и господство в обществения живот. Фирмените политики 
фаворизират женското присъствие в дейности, които нямат престиж, 
отговорност и вземане на решения, но същевременно експлоатират 
техните чисто „женски” качества като организираност, педантич-
ност, сърдечност, комуникативност.30 Не са редки случаите, при кои-
то демонстрация на мъжко превъзходство се проявява в сексистки 
практики, които като обществени нагласи днес се приемат за нор-
мално отношение към женския пол.  

Преходът към нов тип пазарни отношения създаде условия за 
определен кръг от хора да нахлуят бързо в частния бизнес. С придо-
бития от миналите десетилетия професионален опит и връзки в спе-
цифичните сфери на стоковото производство и потребление, за ня-
колко години някои от тях стават водещи бизнесмени на българския 
и международния пазар. Потребността от обществена известност ги 
прави герои на новото време чрез наслагване в общественото прост-
ранство на допълнителен ореол около тяхното налагане като успели 
в бизнеса. Доколкото има женско присъствие в бизнесредите, то се 
формира според политическата конюнктура, когато се лансират раз-
лични личности, налагани в публичното пространство всяка година 
чрез приза „бизнесдама на годината”. Пътят от бизнеса до политика-
та е кратък. Женското присъствие е неоспоримо. Програмите на два-
та женски съюза „Демократичен съюз на жените” и „Български жен-
ски съюз” в началото на прехода, в опит да се дистанцират от жената 
                                           
29 Вж.: Бланшо, М. Литературното пространство. С., 2000, с. 201. 
30 Вж.: Петрова, Ив. Мъжки и женски роли на работното място. – В: Все-
кидневната култура на българите и сърбите в постсоциалистическия пери-
од. (Трета българо-сръбска научна конференция.) С., 2005, с. 77.  
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„майка, общественичка и труженичка”, призовават към „възвръща-
не” към традиционните добродетели на патриархалния ред. Много 
скоро практиката показва, че еманципираната жена от времето на со-
циализма не е склонна към затваряне в семейството и неговото дома-
кинство. Образованата жена с професия намира своето място в ико-
номиката, в политиката на регионално и национално ниво. Действи-
телността налага ново преформулиране на идеала за „успялата же-
на”, която е личност в общественото пространство и същевременно 
майка и съпруга в семейния свят. При това в социалното пространст-
во й се приписва ролята на идеал за подражание – тя трябва винаги 
да изглежда така, че да бъде подчертана нейната женственост.31 В 
средите на висшия елит подобно съчетаване на тези роли не се случ-
ва, домакинството се води от иконом, децата се отглеждат от дете-
гледачки, публичността е демонстрация на власт и богатство от пре-
успелите жени. Редки са случаите на публични личности в сферата 
на политиката, където успешното представяне на жената е с придо-
биването на чертите на мъжествеността – тяхната сила е в агресията, 
неотстъпчивостта, отстояване на личното мнение. Важни индикатори 
за женското присъствие в политиката са съществуващата нормативна 
база, наличието на политически плурализъм, мъжкото съзнание и 
самочувствие, ролята на медиите.32 Но с особено важно значение ос-
тава социализацията в семейната и обществената среда. Жените в 
политиката, попаднали случайно в нея, дескридитират допълнително 
идеята за женското присъствие на политическата сцена. Култова ще 
остане фразата на една депутатка „не ва ли е срам!” 

Пренареждането на личностите в огледалото на обществената 
рефлексия става реално, защото интелектуалният привкус към обра-
зование, професия и обществен престиж е отстъпил място на развле-
кателните и лесно достъпни неща от всекидневието. Това е култура 
на дефицита, поради отричане на професионализма и придаване на 
социална значимост на универсални „експертни” реализации. Меха-

                                           
31 Вж.: Касабова, Ан. Феминизъм или женственост. Идеалът за „успялата 
жена” по материали от българската преса (1990-2003). – В: Всекидневната 
култура на българите и сърбите в постсоциалистическия период. (Трета 
българо-сръбска научна конференция.) С., 2005, с. 135, 141. 
32 Вж.: Пачкова, П. Жените в политическия елит на България. – В: Изслед-
вания по история на социализма в България. Т. 4. Преходът – ІІ. С., 2013, 
534-557. 
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низмите на политическата промяна оставиха да бъде завладяно об-
щественото пространство от много млади хора, без професионален 
опит и творчество, но с амбициите на тоталната промяна-подмяна. 
Пречистването на близкото минало се превърна в основен фермент 
на новата демокрация, на политическия плурализъм, на формирането 
на новите елити. Публичните пространства – медии, преса, дебати, 
закони – изолираха несъгласните, толерираха други. 

Динамично тече процесът на преподреждане на скалата от 
ценности в професионалната среда. Доскоро престижни професии 
отстъпват място на такива, които са високо платени и представят но-
вите професионални елити. Така се задълбочава противопоставянето 
между престижни и непрестижни професии, респективно и в отно-
шенията между мъжете и жените. Разрушаването на порядъка във 
властовите позиции, символните ресурси, статусните йерархии и ди-
видентите от популярността, преобръща и пренарежда десетилетно 
граденото ценностно подреждане в интелигентските среди. За извес-
тно време новата идеологическа парадигма аргументирано и пропа-
гандно загърбваше и правеше ненужни за обществото творческите 
постижения в областта на културата, науката, изкуството. Стремежът 
към удоволствия се съпровождаше с разгръщане на производството 
на удовлетворяващите ги вкусове.33 С агресивност, самочувствие и 
бързо излизане от провинциалността се налагат попфолкът и конкур-
сите за красота, при които бъдещето на младите жени е една дейст-
вителна метафора на насоките в развитието на културата и налагане-
то на развлекателната индустрия (включително и проституцията) ка-
то един от печелившите бизнеси на сегашното време. 

Другата тенденция в отношението между половете е на ори-
ентация към познати и утвърдени стереотипи или към тяхното край-
но ограничаване. По принцип жените имат по-ограничен достъп до 
пазара на труда. Променените представи за мъжественост и женстве-
ност в резултат на демократичната свобода за изява на пола се отнася 
и за превземане на много от женските професии от мъжете – стилис-
ти, коафьори, готвачи. При това дейности с особен социален прес-
тиж. Статистиката сочи по-голяма безработица при жените; намале-
ни бракове и ниска раждаемост поради несъвършенства в трудово-
правните взаимоотношения по отношение на жените; голяма част от 
                                           
33 Вж.: Гинев, Д. Очертанията на постмодерното. – Философска мисъл, 1990, 
№ 6, 82-83. 
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децата са неграмотни, особено циганчетата, което в перспектива по-
пълва социалния фактор „бедност” и при жените; увеличава се броят 
на жените в пенсионна възраст, което е важен показател за понижа-
ване качеството на техния живот.  

За фолклорния тип индивид, клонирал себе си в новото време, 
нещата около неговото трудово и житейско битие изглеждат различ-
но. Социалните метаморфози не само създават субективните пред-
стави за социалното разделение на населението, но те проникват в 
социалната тъкан на обществените отношения. Социологическо про-
учване от първите години на прехода очертава като вектор за соци-
алното преструктуриране противопоставянето между „богати” и 
„бедни”. Като икономически критерии за идентификация те форми-
рат и останалите двойки крайни представи за социална реализация в 
сферата на политиката като управляващи и управлявани, в професи-
оналната сфера – хора с престижни и непристижни професии.34 Нап-
режението в различния статут на отделните сфери в държавния и 
частния сектор поражда конкурентната среда във всеки професиона-
лен колектив, която неизбежно преподрежда в йерархията индивиди, 
професии и реализации. Останалите извън публичното внимание и 
изпаднали в маргиналност по отношение на обществените процеси в 
центъра са хора от трудовия народ, един фолклорен тип население, 
което по традиция поддържа мита за трудолюбието на българите. У 
нас по стара традиция творецът-занаятчия и хората на наемния труд 
остават безименни. За достойното им представяне в професията няма 
ордени и медали, фойерверки, партита и коктейли, не присъстват в 
обектива на медийната реклама. Ценностната трансформация още в 
началото на прехода променя представите за престиж, достойнство, 
чест и добро. В хоризонталното общество всички те се представят 
чрез властта на парите. 

Действителността разрушава мита за „равния шанс” в новото 
общество. Реституцията, излизането на тайните авоари на светло, 
скритата приватизация, несполучилата поземлена реформа и съпът-
стващите ги процеси на закриване на цели отрасли в промишленото 
и аграрното производство създават съществени изменения в заетост-
та на работната сила. Дори масовата приватизация се оказва още ед-
на митология за обикновените хора. Така се формират и основните 
категории население, попаднали в рисковата група на безработицата 
                                           
34 Вж.: Неделчева, Т. Цит. съч., 55-63. 
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и бедността – лица от многодетни и еднородителски семейства, са-
мотни майки, инвалиди с физически, умствени и сензорни уврежда-
ния, млади хора без или с минимални доходи и др. Жените са особе-
но уязвими в тези групи. За тях дори проявяването на инициативност 
не е гарант за успех. Защото този процес на социално диференциране 
е функция от изменения в ценностната система на българското об-
щество, но тя е и негов резултат.35 Сред системите на отношения 
между половете се налага отново патриархатът, защото голяма част 
от женското население изпада в социоикономическа и професионал-
на маргиналност. Колкото и някои автори да говорят за „модерен 
патриархат”, неравенството между мъжете и жените се задълбочава.  

В заключение бихме казали, че няма универсален социален ред 
при отношенията между половете. Всеки опит да бъде наложен кли-
ширан модел, предимно взаимстван от чужди автори, е опит да бъдат 
игнорирани национални български специфики – като наред със зако-
нодателството, важно значение за практиката и традициите има ико-
номическото и политическото развитие на страната. 

                                           
35 Inglehart, R. Changing Values, Economic Development and Political Change. 
– International Social Scinece Journal, 1995, р. 381. 
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Въведение 

Населението на всяка страна се състои от мъже и жени, които 
заедно и поотделно участват във възпроизводството на населението, 
в развитието и управлението на обществото, в развитието на иконо-
миката и управлението. Ролята на двата пола през отделните епохи е 
различна, променят се представите и очакванията за техните роли в 
семейството и обществото. Понятието за пол се разви, за да се раз-
граничат по-добре както общите, така и някои от специфичните роли 
на двата пола.1   

В социалните науки и изследвания все по-често се разгранича-
ват две определения за пол – биологичен и социален. Терминът „со-
циален пол” не подменя термина „биологичен пол”, чието съдържа-
ние обхваща само биологичните различия. Полът е свързан и със со-
циалните различия между жените и мъжете, които се усвояват и се 
променят във времето.2 Тези различия варират в рамките на една 
култура и между отделните култури. Полът е понятиен инструмент, с 
помощта на който се анализират ролите, отговорностите, ограниче-
нията, възможностите и потребностите на мъжете и жените в един 
или друг контекст. Върху ролите и потребностите на половете оказ-
ват влияние класата, възрастта, расата и етническата принадлежност, 
културата и религията, както и географската, икономическата и по-
литическата среда. 

Във всеки социален контекст ролите на половете могат да бъ-
дат сходни, допълващи се или различни. Освен различията между 
жените има и различия в рамките на същата категория по отношение 
на икономическото равнище, социалния статус, възможностите за 
вземане на решения, възрастта, образованието и други. В обществото 
жените и мъжете нямат еднакви роли, ресурси, потребности и инте-
реси. Не участват еднакво във вземането на решения. Ценностите, 
които се придават на „труда на жените” и на „труда на мъжете”, не са 
едни и същи – разликите варират между отделните общества, между 
отделните култури и се наричат „различия по пол”. Много политики 

                                           
1 Полът се разглежда като биологично и социално понятие. В своето биоло-
гично понятие той се свързва с различната роля на двата пола във възпроиз-
водството на населението, а като социално понятие – с участието на двата 
пола в обществото, икономиката, труда и др. 
2 По-нататък ще бъде използвано главно понятието „социален пол”. 
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и програми не отчитат тези различия (те са „неутрални”). Резултатът 
е, че обществените и частните услуги и инфраструктурата, както и 
области като трудовата заетост, образованието, стопанската и поли-
тическата среда не се развиват винаги съобразно специфичните пот-
ребности на жените и мъжете (най-често се взема предвид мъжкият 
еталон). 

Развитие на концепциите и политиките 

С развитието и по-масовото включване на жените в икономи-
ката и платения труд, в управлението и целия обществен живот се 
развиха и идеите за равенство на половете, за развитие на жените, за 
равнопоставеност и за равни възможности на двата пола. Те отразя-
ват в голяма степен развитието на понятията, идеите и концепциите 
за ролята и мястото на двата пола във всички области на обществе-
ния живот, в осъзнаването, че само развитието и законодателното га-
рантиране на правата на двата пола и равенството им пред закона не 
е достатъчно за постигане на фактическо равенство в обществото, в 
сферата на труда и в редица други области. Наред с развитието и за-
конодателното гарантиране на равенството на двата пола и недопус-
кането на дискриминация се създадоха и развиха редица общи и спе-
цифични политики, институции и практики за постигане на факти-
ческо равенство. 

Значителен принос за развитието на жените и постигането на 
равни възможности с мъжете имаха политиките за масовото включване 
на жените в образованието и платения труд, в развитието на икономика-
та и вземането на решения. След Втората световна война, с възникване-
то и развитието на социалистическите държави и развитието на индуст-
риалната и постиндустриалната епоха, икономическите потребности за 
включване на жените, за намаляване на неравнопоставеността засилиха 
вниманието към положението на жените в обществото, към съществу-
ващата несправедливост от неравнопоставеността на двата пола, към 
възможностите на тази основа да се увеличат производството и разпола-
гаемите ресурси. На този етап лансираните политики са насочени глав-
но към жените и към създаването на условия за тяхното по-пълно 
включване в развиващите се икономики, чиито потребности от работна 
сила непрекъснато нарастват. В тази връзка се развиха трудовото и со-
циалното законодателство и политики, създаващи по-добри възможнос-
ти за жените да съчетават раждането и отглеждането на децата, грижите 
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за семейството и домакинството с участието си в обществения и иконо-
мическия живот. Добра илюстрация в това отношение са политиките на 
България от средата на 60-те години, насочени за развитието на жените 
и съчетаването на техните функции на майки, съпруги, труженички и 
участнички в обществения живот. Подобни политики се развиха през 
втората половина на миналия век в много държави. При тези политики 
мъжете не бяха включени, политическите мерки улесняваха жените, 
правеха по-възможно тяхното по-широко включване в обществото, ико-
номиката, платения труд, управлението. За целта се увеличиха отпуски-
те и социалните плащания, свързани с раждането и отглеждането на де-
ца, развиха се мрежите от детски ясли и градини с различен режим на 
работа. Без да съществуват официално квоти за участието на жените в 
различните нива на управление, се разви практиката на представителст-
во на различните групи от населението, в т.ч. и на жени, но далеч от 
идеята за равно участие на двата пола. На по-късен етап в света се раз-
виха идеите за политики за равно участие на двата пола, на жените и 
мъжете, в икономиката и управлението, а на един следващ етап дойдоха 
и идеите за политики, които да позволяват съвместяване на семейния и 
професионалния живот на двата пола. С това на практика се създадоха 
предпоставки за по-голяма реализация на политиките за равнопоставе-
ност и равни възможности, тъй като по принцип се прие, че само разви-
тието на жените и насърчаването на тяхното включване в обществения 
живот и икономиката не е достатъчно. Времето, с което разполагат два-
та пола, е еднакво, но е различно участието, заетостта с труд и главно в 
сферата на неплатения труд, на труда в домакинството, за отглеждането 
и възпитанието на децата, на грижите за болните и зависимите в семей-
ството и други.  

Възникнаха и получиха развитие нови понятия и политики в 
областта на равнопоставеноста на двата пола и техните възможности 
за включване. Сред тях през последните години са понятията за „об-
щоприложима политика за равнопоставеност на половете”, за общи и 
специфични политики, за „джендър мейнстрийминг” и други. Значи-
телен принос за това имаха както развитието на теоретичните из-
следвания, така и политиката и действията на редица международни 
организации като ООН, МОТ, Съвета на Европа, Европейския съюз и 
други. 

Понятието „общоприложима политика за равнопоставеност на 
половете” беше използвано за пръв път на Третата световна конферен-
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ция за положението на жените3 и изразява ангажимента на участващите 
в конференцията правителства за прилагане на практика на водещите 
насоки в „Бъдещите стратегии за действие за подобряване положението 
на жените”, приети в Найроби. България активно участва в конференци-
ята и пое своите задължения за прилагането на тези политики. 

При подготовката на Конференцията в Найроби, в рамките на 
обсъжданията в Комисията на ООН за положението на жените и във 
връзка с мястото на жените в развиващите се страни, се открои идея-
та за различните последици, до които могат да доведат решенията за 
развитието на жените и мъжете. Този нов поглед върху прилагането 
на стратегиите за развитие въведе измерението, свързано с пола, като 
определящо за оценката на последиците от политиките и програмите 
по отношение на женското и мъжкото население. Развитието на пра-
вата на жените в различните области, най-често с несъгласувани 
действия, беше отчетено, че не е успешната стратегия за постигане 
на равнопоставеност на половете. Приетото понятие за политики бе-
ше пренесено и доразвито на Четвъртата световна конференция за 
развитието на жените4, на която бе поставен въпросът за провеждане 
в международен план на общоприложима политика за равнопоставе-
ност на половете. За тази цел във всички политики и програми тряб-
ваше да бъдат застъпени проблемите на пола по начин, който да поз-
воли както преди вземането на решения, така и след изпълнението 
им да се анализира въздействието от тях върху жените и мъжете.5 
Със своето участие в конференцията както правителствената делега-
ция, така и участващите представители на възникващия тогава не-
правителствен сектор в областта на равнопоставеността на половете, 
допринесоха държавата ни и обществото да се включат в прилагане-
то на решенията на тази конференция през следващите години. Съ-
ществуват различни определения за понятието „общоприложима по-
литика за равнопоставеност на половете”. През юли 1997 г. Иконо-
мическият и социален комитет на Обединените нации6 даде следното 
определение на понятието „общоприложима политика за равни въз-

                                           
3 Найроби, 1985 г. 
4 Пекин, 1995 г. 
5 Вж. точки 79, 105, 123, 141, 164, 189, 202, 229, 238, 252, 273 на Програмата 
за действие. 
http://www.un.org.womenwatch/daw/beijing/platform/index.html  
6 ECOSOC, http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc  
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можности за жените и мъжете”: „включване на въпросите на равно-
поставеността на половете в процеса на оценка на въздействието за 
жените и мъжете при всяко запланувано действие, включително за-
конодателство, политики или програми, във всички области и на 
всички нива. Това е стратегия, необходима за отразяване на потреб-
ностите (проблемите) и опита на жените и мъжете в планирането, 
изпълнението, проследяването и оценяването на политиките и прог-
рамите във всички социални, политически и икономически сфери, за 
да могат жените и мъжете да се възползват от тях в еднаква степен, а 
неравенствата да бъдат премахнати. Крайната цел на общоприложи-
мата политика е постигането на равнопоставеност на половете”.7 В 
същия смисъл е и по-кратката дефиниция, дадена от Програмата на 
ООН за развитие8 (ПРООН) за общоприложимата политика: „Отчи-
тането на проблемите на равнопоставеността на половете във всички 
политики, програми, административни и финансови дейности, както 
и в организационните процедури, като по този начин се допринася за 
дълбоки организационни преобразувания”. 

Стратегията за общоприложима политика изисква въвеждане 
на анализ по пол и планиране във всички дейности на макро-, отрас-
лово и микроравнище на реалното и безпрепятствено участие на мъ-
жете и жените на всички етапи на цикъла на програмиране и плани-
ране на развитието. Стратегията за общоприложима политика пред-
полага и определянето на различни ефекти от програмите върху мъ-
жете и жените, както и необходимите действия за осигуряване на то-
ва, така че дейностите да постигат положителен ефект по отношение 
на равнопоставеността на половете. Общоприложимата политика 
предполага и прилагането на специални дейности за жени и/или на 
насърчителни дейности, когато жените са в по-неблагоприятно по-
ложение, с цел постигане на такова ниво на развитие, на което да е 
осигурена равнопоставеност в тяхното участие и ползване на пости-
женията в резултат от усилията за развитие. 

За Европейската комисия общоприложимата политика за рав-
ни възможности за жените и мъжете във всички политики и дейности 
на Общността означава „Систематичното отчитане на различията 
между условията, положението и потребностите при жените и мъже-
                                           
7 Вж.: Mainstreaming the Gender Perspective into all Policies and Programmes in 
the United Nations System. ECOSOC, 1997 г. ІV. 
8 United Nations Development Program (UNDP). 
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те във всички политики и действия на Общността: това е главната 
характеристика на принципа на общоприложимата политика, приета 
от Комисията. Това не означава само улесняването на достъпа на же-
ните до програмите или ресурсите на Общността, а по-скоро едно-
временното мобилизиране на правните инструменти, на финансовите 
ресурси и на капацитета за анализ и организация на Общността с цел 
постигане на мотивация за изграждането на балансирани отношения 
между жените и мъжете във всички области. В този смисъл е необ-
ходимо и важно политиката на равнопоставеност между жените и 
мъжете да почива върху солиден статистически анализ на положени-
ето на жените и мъжете в различни области на обществения живот, 
както и върху анализ на промените, настъпващи на ниво общества”.9 

От 1995 г. проблемът за общоприложимата политика за равно-
поставеност на половете е в центъра на вниманието на Европейския 
съюз. Световната конференция за положението на жените в Пекин 
даде необходимия тласък за развитието на политики, които да спо-
могнат за отразяване на въпросите на равнопоставеността на полове-
те във всички области. Институциите на Европейския съюз и Съвета 
на Европа приеха новото понятие и го въведоха както в собствените 
си структури и политики, така и в законодателните документи, при-
ложими в държавите-членки. Процесът на развитие от понятието до 
определянето на комплексна стратегия за преобразуване, необходима 
за постигането на ясна цел – включването на въпросите на равнопос-
тавеността на половете във всички социални структури и дейности, 
продължи няколко години и наложи обединяването на усилията на 
много специалисти от различни области. 

За вземащите решения включването на въпросите на равно-
поставеността на половете в стратегиите означава да се отчитат пос-
ледиците от тях спрямо различните групи жени и мъже като обичай-
на дейност, както и да се решават всякакви проблеми, които се поя-
вяват в хода на прилагане на стратегията. Това означава да се вземат 
предвид комплексните връзки между жените и мъжете, да се разби-
рат различните обстоятелства, при които те действат, и да се анали-
зират различията и тяхното разнообразие.  

Общоприложимата политика се отличава от предходните под-
                                           
9 Вж.: Communication: Incorporating Equal Opportunities for Women and Men 
into all Community Policies and Activities” (COM(96)67final); 
http://europa.eu.int./comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 
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ходи към равните възможности, насочени предимно към прилагането 
на конкретни мерки в полза на жените. Те са важни, но не могат да 
премахнат структурните неравенства при организирането на профе-
сионалния и семейния живот, които налагат ограничения върху учас-
тието на много жени на пазара на труда и в обществения живот. На 
практика общоприложимата политика за равнопоставеност на поло-
вете е в допълнение към политиките за равнопоставеност на полове-
те и означава, че двете са взаимнозависими. Докато политиките за 
равнопоставеност на половете са създадени специално за решаване 
на проблем, възникнал в резултат от дискриминация по пол или от 
нарушено равновесие в исторически аспект (напр. антидискримина-
ционно законодателство – във връзка с дискриминация по пол, меж-
дурасови отношения и равно заплащане), общоприложимата полити-
ка за равнопоставеност е систематична стратегия за включване на 
равнопоставеността на половете във фокуса на вниманието като пос-
тоянна цел в обществените политики, т.е. във всички политики, а не 
само в тези, които непосредствено засягат жените и мъжете.  

Действащите документи, свързани с общоприложимата поли-
тика за равнопоставеност на половете, подчертават необходимостта 
от използването на тази двойна стратегия10 в политиките на ЕС. Об-
щоприложимият подход не предполага заместването на конкретните 
политики за равнопоставеност на половете, а представлява допълва-
ща стратегия, която подсилва съвкупния ефект от двата подхода.  

Политики, стратегии и програми 

Стратегията за общоприложима политика за равнопоставеност 
на половете предвижда отразяване на въпросите на равнопоставеност-
та на половете във всяка отделна политика, дори и да е вероятно в съ-
ответната област да няма явна дискриминация. Това позволява на взе-
мащите решения да анализират начина, по който целите на стратегии-
те влияят на различните сектори на обществото, начина, по който се 
използват и от кого се използват, както и да определят дали стратегии-
те водят до очакваните резултати за избраната целева група. 

На съвременния етап политиката за равнопоставеност на поло-
вете включва една фундаментална стратегия, която води до устойчи-

                                           
10 Twin Track Strategy. 



КАТЯ ВЛАДИМИРОВА 191 

 

ва промяна, до интегриране на социалния пол (gender) във всички 
политики, т.е. прилагането на т.нар. gender mainstreaming подход. 
Според Европейската комисия (1996 г.) джендър мейнстриймингът 
включва неограничени действия за насърчаване на равнопоставе-
ността и провеждането на специфични мерки в помощ на жените, 
мобилизиране на всички основни политики и мерки, целящи пости-
гане на равнопоставеност чрез активно и открито съобразяване на 
етапа на планиране на техните възможни въздействия върху положе-
нието на мъжете и жените (джендър перспектива). Това означава 
системно разглеждане на мерките и политиките и вземане предвид на 
такива възможни въздействия при тяхното определяне и провеждане. 
Следователно джендър мейнстриймингът трябва да се възприема ка-
то стратегия за джендър равнопоставеност, която се фокусира върху 
трансформация чрез промяна на статуквото (мейнстрийм) и приема, 
че е възможно да е необходима промяна на институциите и/или ор-
ганизациите, за да се установи джендър равнопоставеност. Затова 
джендър мейнстриймингът следва да се възприема не като подмяна 
на директната политика на равни възможности, а като нейно допъл-
нение. Необходимостта от промяна на политиката е най-силна, кога-
то първоначалните разлики по пол са големи и играят решаваща роля 
за шансовете на жените за успех в живота. 

Прилагането на ефективната джендър мейнстрийминг страте-
гия се осъществява на няколко етапа. Първият включва провеждане-
то и организирането, изграждането на информираност, съзнание и 
отговорност за равнопоставеността на двата пола. Това включва 
формулиране на цели и задачи, разработване на план, съставяне на 
бюджет и определяне на отговорностите на различните заинтересо-
вани страни. Освен това заинтересованите страни трябва да приемат 
джендър мейнстрийминга като част от личните задачи и отговорнос-
ти. Този етап предполага повишаване на чувствителността към проб-
лема, лична ангажираност. Следващият етап е „ученето за разликите 
по пол” и включва описание и диагностичен анализ на действителна-
та ситуация, оценка на реалната джендър (не)равнопоставеност и от-
крояване на приоритетните области на внимание и необходими дей-
ствия. На този етап се разработват плановете за действие и съответ-
ните програми, които ще създадат условия и предпоставки за тяхното 
реализиране. Мониторингът на ситуацията в течение на времето дава 
информация за тенденциите в (не)равнопоставеността на половете и 
реализирания напредък в състоянието на проблема. 

Европейската комисия е идентифицирала четири измерения за 
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оценка на джендър неравнопоставеност: участие (състав по пол на целе-
вата група/населението, към което е насочена политиката); ресурси 
(достъпът до разпределяне на ресурси като време, пари и власт), норми 
и ценности (стойността, придавана на мъжете и жените или на мъжките 
и женските характеристики) и права (пряка или непряка дискриминация 
по признак пол, човешки права и достъп до правосъдие в правна, поли-
тическа или социално-икономическа среда). Третият етап е оценка на 
въздействието на политиката и цели да анализира потенциалното джен-
дър въздействие на политиката с оглед на участие, ресурси, норми и 
ценности и права. Важен момент по отношение на участието е да се 
оценят както количествени, така и качествени аспекти. По отношение на 
достъпа до ресурси се взема предвид не само въздействието върху ре-
сурсите на домакинството, но и въздействието върху индивидуалните 
ресурси. На нивото на социални норми и ценности политиките за съв-
местяване трябва да включват участието на мъжете в домашния труд, а 
по отношение на правата трябва да включват правото да се полагат 
грижи и да се предприема заетост. И накрая, четвъртият етап – „промя-
на на политиката”, цели да идентифицира начините за трансформиране 
на политиката, така че да насърчава джендър равнопоставеност. Когато 
се променя политиката, трябва да се има предвид, че джендър мейн-
стриймингът изисква по-интегриран подход, който може да включва 
повече от една сфера на политика или отрасъл. 

Много политики и програми в управлението все още не отчитат 
тези различия, не са чувствителни към тях. Резултатът е, че обществени-
те и частните услуги и инфраструктурата, както и области като трудова-
та заетост, образованието, стопанската и политическата среда не се раз-
виват винаги съобразно специфичните потребности на жените и мъжете 
(най-често се взема предвид мъжкият еталон, мъжката гледна точка). 

Политиката на сближаване на ЕС е насочена за намаляване на 
различията в икономическото, регионалното и социалното развитие на 
държавите-членки. За постигането на по-висока заетост и достъп до 
пазара на труда се разчита главно на политиките и действията за раз-
витие на икономиката и увеличаването на заетостта, на социалните и 
други политики, които създават предпоставки за постигане на равно-
поставеност на двата пола на пазара на труда и условията на заетост и 
професионално развитие. Специфичните политики и действия за рав-
нопоставеност на половете се счита, че съдействат, насочват и допъл-
ват тези общи политики за икономическо и социално развитие и за 
постигане на фактическо равенство между жените и мъжете. 
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Еволюцията в развитието на политиките за заетост и 
равнопоставеност на мъжете и жените в сферата на труда в 
България 

Политиките за равни възможности, провеждани в страните-
членки на ЕС, в т.ч. и в България, са повлияни съществено през пос-
ледните години от Европейската стратегия за заетост (ЕСЗ, 1997 г.), 
така както и политиката за равни възможности на жените и мъжете в 
България е предопределена от разработената на нейна основа българ-
ска Стратегия за заетост. Възприемането на джендър принципа в по-
литиките по заетостта е безспорно достижение в България както в 
приетата Стратегия за заетост (БСЗ, 1998 г.), така и в ежегодните на-
ционални планове за заетост. Всички те осигуриха внимание по въп-
роса на национално равнище. Този подход, както и провежданите обу-
чения, водят безспорно до промяна в манталитета на вземащите реше-
ния, до промени в административната практика, както и до промени в 
работата със социалните партньори, медиите, обществото. Приорите-
тите на ЕСЗ и Рамковата програма за равни възможности са интегри-
рани в националната политика по заетостта и конкретно във всеки от 
националните планове за действие по заетостта у нас след 2000 г. Изс-
ледванията показват, че все още не са се получили в достатъчна степен 
очакваните резултати, както и че целите не са били достатъчно разп-
ределени и трансформирани в секторни цели и цели за институциите 
на местната и централната власт, отговорни за изпълнението. 

Прилагането в политиките и практиката на принципа за равен-
ство на половете (джендър принципа) изисква прилагането на инте-
гриран подход, който включва джендър аспектите във всички прави-
телствени политики и в националните планове за действие, т.е. ра-
венството между половете да бъде интегрирано във всички полити-
ки, програми и планове от участниците в процеса на създаване на 
политиките на всички нива и на всички етапи. 

Оценката на политиките изисква използването на подходящи 
инструменти за анализ, наличието на джендър статистики, на данни 
за равнопоставеността на половете и други показатели, открояващи 
разликите между жените и мъжете на пазара на труда и причините и 
факторите, които са въздействали. Много важен аспект на тази оцен-
ка е анализът на прекия и косвен ефект от прилаганите политики и 
доколко те са интегрирани (политиките за заетост, икономическо 
развитие, образование и обучение, социална политика и други). При-
лагане на джендър принципа в активната политика по заетостта може 
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да се осъществи с използването на различни подходи: при разработ-
ването на активните политики на пазара на труда и за увеличаване 
достъпа на жените, да отчита дела им в общия брой на безработните 
или от равнището им на безработица, постигането на приоритетно 
участие на жените в програмите за обучение, консултации, посред-
ничество за работа, предприемачество и др., или мерки, които на 
практика подобряват възможностите за заетост на безработните и не-
активните жени (решаване на проблемите на самотните родители, 
намаляването на социално-осигурителните плащания при ниски до-
ходи, намаляване на семейните помощи при незаетост и др.), които 
спомагат за интегрирането им на пазара на труда. 

Едно от основните направления на българската политика по зае-
тостта е необходимо да бъде намаляването на джендър неравновесия-
та. Това предполага активна политика за: намаляване на разликите в 
равнищата на безработица между мъжете и жените чрез активна под-
крепа за увеличаване на заетостта при жените – общо и за конкретни 
възрастови и други групи; повишаване и балансиране на представи-
телството на жените и мъжете във всички сектори и дейности и на 
всички равнища (т.е. преодоляване на сегрегацията); намаляване на 
различията/несъответствията в заплащането и доходите и съвместява-
не на семейния с професионалния живот на жените и мъжете и други. 

Политиките в областта на равните възможности на жените и 
мъжете на пазара на труда са само част от необходимия национален 
механизъм в тази област, който включва създаването на институции 
и постигането на социално партньорство, в т.ч. и с представителите 
на неправителствените организации. 

В рамките на изпълнението на националните планове за дейст-
вие по заетостта (НПДЗ) след 2004 г. са реализирани специфични 
мерки и проекти за повишаване чувствителността на българското 
общество към проблемите на равнопоставеността и за съвместяване 
на професионалния и семейния живот. Те са насочени към повиша-
ване на информираността на обществото и на работодателите за 
принципите на равнопоставеност на жените и мъжете, с цел премах-
ване на бариерите за трудова реализация. Чрез други реализирани 
проекти се цели да се насърчава участието в пазара на труда на гру-
пи, за които съществува риск от затруднен достъп до заетост или от 
запазване на заетостта. („Стимулиране на самостоятелната стопанска 
дейност на жени за оказване на услуги при отглеждане на деца” и 
„Отново на работа”). През 2005 г. започна изпълнението на първия 
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността 
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на жените и мъжете, чиито мерки са насочени към повишаване на ак-
тивността на жените на пазара на труда и създаване на условия за 
постигане на равни възможности при достъпа до пазара на труда и в 
платената заетост. 

Общата политика по заетостта може значително да допринесе 
за намаляване на различията в равнището на заетост и доходите на 
мъжете и жените със специфичните си политики за увеличаване на 
капацитета и възможностите: насърчаване на предприемачеството на 
жените с развитие на програми и екипи от консултанти за бизнес, с 
цел да подпомогне жените, които желаят да започнат техен собствен 
бизнес; стимулиране на жените за обучение и професионална ориен-
тация към дейности, свързани с новите информационни и комуника-
ционни технологии; подобряване на професионалната ориентация на 
момичета и безработни жени; обучение и помощ при грижи за деца – 
развитие на дневните грижи за деца, което позволява и на двамата 
родители да имат работа и други. За целта е необходимо приемането 
и прилагането на интегриран подход и интегрирани политики, отчи-
тане на социалната и икономическата ефикасност на прилаганите 
програми и мерки – поотделно и заедно. 

Основната цел на политиката на пазара на труда през годините 
на действие на Стратегията по заетостта е увеличаване на заетостта и 
продължаване понижаването на безработицата чрез изпълнението на 
действия в посока подобряване на социално-икономическата среда и 
прилагане на активни програми и мерки на пазара на труда. Те целят 
социално-икономическа интеграция на безработните в неравностой-
но положение чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуря-
ване на субсидирана заетост и подобряване услугите на пазара на 
труда. Наред с тях има и мерки, които стимулират, насърчават рабо-
тодателите да повишават заетостта и главно да намаляват безработи-
цата, като наемат безработни от най-рисковите групи. Такава е, нап-
ример, законодателно уредената мярка за насърчаване на работода-
телите да наемат безработни жени над 50-годишна възраст и мъже 
над 55-годишна възраст (чл.55 а от ЗНЗ). 

Разликата между равнищата на заетост на мъжете и жените се 
увеличава и остава висока, което косвено свидетелства, че въздейст-
вието на политиките в областта на равните възможности не е допри-
несло за промяна в желаната насока. Сред причините за това могат да 
се посочат: ниското равнище на заетост на възрастните и младите 
жени, на нерешени законодателни въпроси, свързани с равни права 
(за пенсиониране, например), политики за по-съществено подпома-
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гане на младите семейства за отглеждане и възпитание на децата 
(силно ограничен потенциал на детските заведения и следучилищни 
форми на работа с деца); наличието на явна и неявна дискриминация 
(възрастова и по пол).  

Има нереализирани възможности да се постигне повече в по-
вишаване равнището на заетост на жените и за съчетаване на техния 
професионален и семеен живот с приемането на специализиран закон 
в тази област (за равните възможности на жените и мъжете) и на на-
сърчителни за бизнес организациите политики и програми в това от-
ношение. Може би най-голямото предизвикателство за политиките за 
равни възможности на мъжете и жените и на общата политика за по-
вишаване на равнището на заетост остава включването на работода-
телите и особено на тези от частния сектор на икономиката, който е 
доминиращ и решаващ както за създаването на работни места, така и 
за постигане на по-висока заетост на жените, за успешното съчетава-
не на професионалния и семейния живот, за израстването и учението 
през целия живот. 

Джендър сегрегацията по икономически дейности и сектори 
остава значителна и би следвало да бъде една от основните области 
на активната политика по заетостта. Налице е високо равнище на не-
оправдана сегрегация с тенденция на задълбочаване на проблема. За-
това основно направление на политиката по заетостта следва да бъде 
за постигане на балансирано представителство във всички сектори на 
икономиката. Преодоляването на джендър сегрегацията по икономи-
чески дейности и сектори остава основна задача и е свързана както с 
професионалната ориентация и обучение, така и с предприемането 
на насърчителни действия за решаване на въпроса с хоризонталната 
сегрегация (на равнище сектор) на пазара на труда. 

Насърчаването на социалната и професионалната интеграция 
на жените би могло да се свърже с различни практики в работата на 
държавните служби по заетостта и на другите институции от пуб-
личния сектор, които по пътя на разработването и реализирането на 
конкретни програми могат да дадат принос и добър пример не толко-
ва в увеличаване дела на жените, но и за намаляване на разликите в 
заплащането между половете, за намаляване на джендър сегрегация-
та по икономически сектори и класове професии. За това може да 
допринесе и подготовката, и главно приемането и внедряването, на 
специализиран закон за постигане на равни възможности на жените и 
мъжете. Засега в това отношение на са постигнати особени резулта-
ти. Това изисква политическите усилия да се насочват и към преглед 
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на класификацията на професиите и на системите за оценяване на 
труда и на различни кампании за изследване на проблема, но като 
цяло тези действия на политиките остават недостатъчни.  

По-значителни резултати за намаляване на диференциацията в 
заплащането на труда могат да се постигнат с приемането и прилага-
нето на Закона за равни възможности на жените и мъжете (или на За-
кон за равни работни заплати на жените и мъжете за равен или равно-
стоен труд), включването на адекватни политики в тази област в ко-
лективното трудово договаряне, в браншовите колективни трудови до-
говори и споразумения, в т.ч. за постигане на джендър неутралност в 
длъжностните класификации; в политиката по доходите и при опреде-
лянето на осигурителните прагове да се отделя специално внимание на 
нископлатените професии и дейности, които на практика са фемини-
зирани или жените са силно представени, и заедно с това да се развият 
методите за оценяване на професиите, което съдейства за намаляване 
на разликите в заплащането по пол, както и предприемане на действия 
за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на разликите в 
заплащането и да се постигне по-добра основа за предприемане на за-
конни действия. В България като че ли този въпрос не е обект на вни-
мание на политиките по заетостта, при това както от страна на пуб-
личната власт, така и на синдикатите. Няма колективни трудови дого-
вори или други колективни споразумения, които да третират този въп-
рос. Би могло да се твърди, че и работата по разработването и внедря-
ването на Националния класификатор за длъжностите и професиите не 
е подчинена на тази политика в необходимата степен. Засега само в 
отделни действия на НПО или изследвания този въпрос се поставя, но 
не са постигнати особени резултати, няма на практика мерки в явен 
вид в предвижданите и провежданите политики. От една страна, лип-
сва достатъчно актуална и надеждна информация и, от друга страна – 
чувствителност към проблема на всички равнища на вземане на поли-
тически решения, в т.ч. и в социалните партньори и институциите на 
социалното партньорство.  

В тази насока биха могли да се използват и по-големите въз-
можности на публичния сектор – за подобряване на съотношението в 
равнището на заетост на двата пола и особено за кариерното им раз-
витие и намаляване разликите в заплащането на труда по пол, докол-
кото е значително по-възможно внедряването на съответни програми 
и норми в това отношение. 

Съвместяването на професионалния и семейния живот изисква 
да се проектират, прилагат и насърчават политики, благоприятства-
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щи семействата, вкл. осъществими, достъпни и висококвалифицира-
ни грижи за децата и другите зависими членове, както и родителски 
и други схеми за отпуска. Това предполага да се обсъждат редица 
национални цели в съответствие със ситуацията в страната и за да се 
направи необходимото, за да се увеличи достъпността на услугите за 
грижи за децата и за останалите близки, които са зависими; да се от-
дели специално внимание на жените и мъжете, които се връщат към 
платена заетост след отсъствие, като се предприемат за целта адек-
ватни мерки. 

Политиките, благоприятстващи семействата, услугите за гри-
жи за всички зависими и схемите за отпуски, могат да бъдат едно от 
централните направления в активната политика за повишаване на за-
етостта. Те предполагат: стимули за намаляване цената на грижите за 
деца; повече грижи за децата в училищна възраст след училище, по-
добряване на грижите за децата и качеството на предлаганите услуги, 
определяне на таван за максимални такси за дейности за грижи за 
деца в предучилищна и училищна възраст. Грижите за децата, изпол-
зването на различни схеми за отпуска и за регулиране на работното 
време и др. могат да са централните пунктове в политиката по осигу-
ряване на повече места за грижи за децата. Осигуряването на грижи 
за децата е на практика създаване на независимост на родителите от 
отношенията им в участието на пазара на труда и развитието на про-
фесионалната им кариера. Децата на търсещите работа родители 
изискват също създаване на възможности и грижи. 

Включването в интегрираните политики за заетост на конкрет-
ни цели, програми и мерки би имало мултиплициращ ефект както за 
създаването на повече работни места, които основно в тази област се 
заемат от жени, така и за повишаване заетостта на майките с малки 
деца и ученици. Друг значителен ефект е социализирането на децата 
и подпомагане тяхната мотивация за образование, а младите жени и 
семейства – за раждането на повече деца. Това е една от областите, в 
които се пресичат политиката по заетостта, социалната, образовател-
ната и икономическите политики – на национално и местно равнище. 
Заедно те биха могли да постигнат по-значими резултати (по-
значителни инвестиции за инфраструктура и качество на услугите в 
тези заведения). Необходимо е включване в активната политика по 
заетостта на национални цели и политики за грижа за всички зависи-
ми (нуждаещи се от грижи). Те основно засягат осигуряването на по-
вече места за детски грижи, в по-голяма степен отколкото нараства-
нето на грижите за останалите зависими хора. Всичко това на прак-
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тика означава премахване на пречките за жените и мъжете при връ-
щане на пазара на труда, в т.ч. и чрез подобряване достъпа на жените 
до обучение, вкл. обучение през целия живот за заети и безработни. 
Вярно е, че политики в това отношение не липсват, въпросът е обаче 
дали те са достатъчни, ефективни и работещи в полза на заетостта на 
родителите и близките на зависимите членове на семействата. 

Най-ефективната мярка с пряко въздействие върху нивото на 
участие на жените на пазара на труда е създаване на възможности за 
отглеждане на децата или на грижи за друг зависим член от семейст-
вото. Но същевременно в страната през последните години се прила-
га практика за връщане в семействата на зависими членове. Може да 
се мисли, че няма необходимият синхрон в политиките или тяхното 
съобразяване с националната практика. Единствената програма, 
предназначена главно за жени, е националната програма „В подкрепа 
на майчинството”, която е в подкрепа на заетостта на младите жени 
(от 2007 г.). Счита се, че програмата ще създаде условия за по-добро 
професионално развитие и връщане в заетостта на майките чрез ан-
гажирането на безработни лица за отглеждането на малките им деца. 
От една страна, ще се постигне по-добро съвместяване на професио-
налния и личния живот на майките и плавен преход между периода 
на раждане и работа, а от друга – ще се създадат работни места, кои-
то ще бъдат заети от безработни лица. Включените в НПДЗ проекти 
за подпомагане на родителите за отглеждане на децата и същевре-
менно намаляване на безработицата с включване на безработни жени 
е добро решение в политиката по заетостта и равнопоставеността, но 
е с много ограничен ефект, сравнително висока цена, не много про-
фесионално и криещо рискове за децата и семействата. Може би с 
по-голям ефект е пренасочването на тази политика към другите зави-
сими членове на семействата – възрастните и болните.    

В новите финансови условия включването в активната поли-
тика за заетост и в различните програми е силно ограничено, с което 
се влошават условията на живот на безработните и възможностите на 
техни представители за включване в заетост. Например през 2010 г. 
програмата „В подкрепа на майчинството” също е много силно огра-
ничена и в нея продължават да работят само лицата, които са вклю-
чени в програмата през предходни периоди. Това означава, че на 
практика тя преустановява своето действие, а тя има за цел да се на-
сърчава заетостта на младите майки и тяхното професионално разви-
тие чрез стимулиране включването в грижите за техните деца на дру-
ги. Макар и със силно дискусионен ефект по отношение ползата за 
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повишаване заетостта на майките с малки деца, както и за предоста-
вянето на съвременни и качествени услуги за отглеждане и възпита-
ние на децата, тя може в условията на криза да подкрепи заетостта и 
професионалната кариера на младите майки, както и да създаде зае-
тост на някои безработни жени, включвайки ги в програмата. Към те-
зи съображения могат да се добавят и ниският дял на включените в 
програмата преди стартирането на кризата, както и фактът, че този и 
други ресурси би следвало да се използват за увеличаване на обхвата 
и на качеството на предоставяните услуги в обществените заведения 
за деца – детски ясли и градини. По този начин биха се създали мно-
го нови работни места, в т.ч. за жени – детски учители, здравни ра-
ботници и други. 

Заключение 

Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете 
се отличава от предходните подходи към равните възможности, на-
сочени предимно към прилагането на конкретни мерки в полза на 
жените. Те са важни, но не могат да премахнат структурните нера-
венства при организирането на професионалния и семейния живот, 
които налагат ограничения върху участието на много жени на пазара 
на труда и в обществения живот. За вземащите решения включването 
на въпросите на равнопоставеността на половете в стратегиите озна-
чава да се отчитат последиците от тях спрямо различните групи жени 
и мъже като обичайна дейност, както и да се решават всякакви проб-
леми, които се появяват в хода на прилагане на стратегията. Това оз-
начава да се вземат предвид комплексните връзки между жените и 
мъжете, да се разбират различните обстоятелства, при които те дей-
стват, и да се анализират различията и тяхното разнообразие. 

България е в групата на европейските страни с традиции в по-
литиките за равни права и възможности за мъжете и жените, с дос-
тигнати сравнително високи равнища на икономическа активност и 
заетост на жените. През последните години и особено със започване-
то на процесите на интеграция в ЕС България адаптира директивите 
на ЕС за равно третиране на жените и мъжете в сферата на труда и 
социалната сигурност и ги включи в националното законодателство, 
прие Закон за защита от дискриминация (2003 г.), създаде институ-
ции и политики за прилагане на джендър принципа и за равнопоста-
веност на половете. През тези години България преориентира поли-
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тиката си за еманципация на жените и за равни права на половете в 
европейска политика за равни възможности и за широко прилагане 
на джендърния принцип във всички стратегии, политики и действия.  

Налице е напредък на страната по отношение развитието на 
интегрираните политики за заетост, активните политики на пазара на 
труда за заетост и за включване в тях на джендър подхода и на спе-
цифични политики за създаване на равни възможности на жените и 
мъжете на пазара на труда и в обществото. Независимо от постигна-
тото, остава още много да се прави, така както това е за други страни 
от Европейския съюз. Има редица проблеми за решаване от концеп-
туален и главно от практически аспект. Един от недостатъчно реше-
ните въпроси е свързан с приложението на тези политики на регио-
нално и локално равнище с участието на социалните партньори и 
структурите на гражданското общество. Както и другите политики за 
заетост и в частност за регулиране на пазара на труда и политиките 
(и респ. програмите и мерките за постигане на равнопоставеност на 
половете) имат национален характер, представляват основа за тяхна-
та регионална и локална децентрализация. Сътрудниците от регио-
налните и локални служби по заетостта (дирекция „Бюро по труда”) 
се явяват главно изпълнители и нямат необходимата самостоятел-
ност да разработват собствени политики и програми, които по-
адекватно да отчитат състоянието в съответните области, общини и 
населени места. 

Равнището и разликата (с мъжете) в икономическата актив-
ност, заетост и безработица са забележими за жените с ниско образо-
вание, без професии, с малки деца, във високите възрастови групи. 
Тоест за жените много повече, отколкото при мъжете образованието, 
семейното положение и възрастта са решаващи фактори за тяхната 
заетост, качеството на заетостта, възможностите за кариера, доходи, 
заетост и обучение през целия живот. Образователното равнище на 
жените е сравнително добро. Налице е тенденция за разширяване об-
хвата на висшето образование и на доминирането в редица висши 
учебни заведения и специалности (професии) на жените. Равнището 
на заетост на жените с високо образование и професия е високо и 
разликата с мъжете е минимална в най-продуктивните възрастови 
групи. 

Повишаването на образованието и квалификацията, както по-
казва практиката, не са достатъчни за преодоляване нито на джендър 
сегрегацията, нито на все още значителните разлики в заплащането 
на труда и на равнището на заетост. Стратегията за заетост, нацио-
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налните планове и програми, като цяло активната политика за зае-
тост, допринасят за повишаване на заетостта, главно на проблемните 
групи на пазара на труда, в които делът на жените е значителен. Ак-
тивните политики по заетостта сами не могат да допринесат значи-
телно за повишаване на заетостта и за постигане на равнопоставе-
ност на двата пола в достъпа им до заетост, подобаващ статус и до-
ходи. Само прилагането на подхода за създаване на капацитет за 
справяне и на интегриран подход за взаимно допълващи се икономи-
чески, социални, образователни и други политики могат да направят 
необходимото. Всяка от тях и заедно да съдействат на основата на 
джендърния подход да се постигнат поставените цели, да не си про-
тиворечат или да действат в различни посоки. 

На основата на подхода на възможностите биха могли да се 
реализират специални програми за насърчаване на предприемачест-
вото на жените и повишаване на тяхната заетост в тази социална об-
ласт като трайна, а не временна заетост. Ефектът би бил значим. Ус-
пешното реализиране и развитието на бизнеса от дребни услуги за 
населението и домакинствата би бил траен и висок, ако доходите на 
домакинствата позволяват ползването на тези услуги, т.е. цените да 
са достъпни за всички. Това би могло да бъде на вниманието на мест-
ните органи на власт и на неправителствения сектор. 

Според нас е по-целесъобразно прилагането на политики, 
програми и мерки, които съдействат за увеличаване заетостта на по-
вече жени вместо (или наред с) политиките за създаване на заетост 
на отделни, малки групи жени. Развитие на политики, които непряко, 
индиректно повишават заетостта на жените (например по-високото 
образование, разширяване мрежата, достъпността и качеството на 
социалните услуги, намаляване разликите между половете в запла-
щането на труда, развитие на гъвкавите форми на заетост и други). 

Става все по-необходимо да се регламентира практиката за 
предварителен преглед и оценка на внасяните проекти за закони, 
нормативни актове, стратегии, планове и програми от гледна точка 
на постигането на по-висока степен на равнопоставеност на половете 
в икономическото развитие и използването на икономическите ре-
сурси. Наред с това да се направи необходимото и за приемането на 
специфично законодателство, с което да се регламентира и практика-
та, и отговорността по разработването и реализирането на стратегии, 
планове и насърчителни мерки за постигане на равнопоставеност на 
жените и мъжете в реалната икономика.  



 

 

ЖЕНИТЕ И НЕФОРМАЛНИЯТ ТРУД: 
АКТУАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА И 
ВКЛЮЧЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ В СИВИ ПРАКТИКИ 

Емилия Ченгелова 

Emiliya Chengelova. WOMEN AND INFORMAL LABOUR. 
ASCTAL ASPECTS OF THE TOLERANCE AND THE 
INCLUSIVENESS OF WOMEN IN GREY PACTICES 

The article introduces updated data on public opinion structure on the informal 
economy and in this context issues for women and informal labor are interpreted. 
Through examples and data gathered through two recently conducted national 
Social surveys (2010 and 2013), it has been demonstrated that the risk of falling 
into gray schemes or practices depends rather on the specifics of the industry, 
than a gender as a differentiating labor characteristic. 
However, women and men apply different models of perception and evaluation of 
the informal economy, which affects their attitudes and willingness to get 
involved in gray practices. 

Keywords: informal economy, informal labor, gender 

Въвеждащи бележки 

В настоящия текст се представят актуални данни за неформал-
ните практики в контекста на българската икономика, като акцент на 
анализа са жените и неформалният труд – доколкото този вид труд 
подлежи на измерване и последващо обяснение. Анализът се базира 
на данни от серията социологически изследвания, проведени в рам-
ките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната иконо-
мика“ през периода 2010-2013 г.1 В рамките на посочения проект се 

                                           
1 Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ се из-
пълнява от Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство 
с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в рамките 
на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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работи с понятието неформална икономика и, тъй като ще бъдат ци-
тирани данни от изследванията по този проект, интерпретациите и 
тълкуванията в текста ще се направят в понятието неформална ико-
номика. 

Неформалната икономика – дефиниране на предметното поле 

Обективността и научната коректност обаче изискват да се 
направи едно въвеждащо терминологично разяснение, което да внесе 
необходимата яснота в понятийния апарат, с който се правят изслед-
ванията на неформалните икономически практики. 

В световен и европейски мащаб се използват множество поня-
тия (повече от 25) за измерване и обяснение на дейностите, извърш-
вани паралелно на официалната икономика. Четири от тях са полу-
чили най-широка приемственост в научната общност – неформална 
икономика (informal economy), икономика в сянка (shadow economy), 
скрита икономика (hidden economy) и сива икономика (grеy 
economy)2. Авторското виждане по въпроса е, че неформалната ико-
номика е паралелна икономическа реалност, която конституира пра-
вото си на съществуване, като черпи „ресурси” както от социално-
икономическите и институционалните дисбаланси, така и от истори-
чески формиралите се културно-ценностни платформи на съвремен-
ните общества. В този смисъл неформалните икономически дейности 
са закономерен, необходим и имплицитно вплетен елемент от съвре-
менните социално-икономически системи. Формално установените 
правила и регулации „се проектират” в зоната на неформалността, 
където биват критически „преосмисляни” от гледна точка на тяхната 
стопанска адекватност (съответствие между логиката на стопанската 
дейност и правилата), икономическа целесъобразност (съотношение 
между разходи и ползи от прилагането им в стопанската дейност) и 
икономическа функционалност (оптимизират дейността чрез закреп-
                                                                                           
051PO001-2.01.2005 „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 
труда чрез активни действия на социалните партньори” на Агенция по зае-
тостта по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
2 Подробно тези въпроси са разработени в: Ченгелова, Е. Холистичен под-
ход за изграждане на методология за емпирично изучаване на „икономиката 
в сянка“. (Дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на 
социологическите науки“) С., 2013, 122-138. 
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ване на статуквото, чрез плавни реформи или радикална промяна). 
От друга страна, в отговор на широко разпространили се неформални 
практики могат да последват действия за тяхното институционализи-
ране, т.е. да се приемат нови формални правила, закрепващи или ко-
ригиращи неформалните практики. 

От гледна точка на нормативното регулиране неформалната 
икономика е огледалната проекция на формално съществуващите ре-
гулации: в зоната на неформалността има строг ред и правила, норми 
и модели за препоръчително поведение, както и механизми за санк-
циониране на неспазването на неформалните правила. 

За разлика от формалните икономически практики при нефор-
малните е налице изключително ясна субординация – създадени са 
условия, образци и механизми за спазването на установената субор-
динация. Преминаването от едно ниво към друго, по-високо статус-
но, става възможно при определени условия и е индикатор за проме-
нен статус (завоювани нови позиции, капитали, влияние и т.н.). В 
кръга на неформалната икономика нарушаването на правилата и 
нормите се санкционира бързо и ефикасно, а нарушителите или 
трайно се елиминират (нерядко дори физически), или биват санкцио-
нирани подобаващо, така че да се избегне повторно нарушение. 

В структурно отношение неформалната икономика3 се под-
разделя най-общо на три основни вида, които в своята съвкупност 
изчерпват съдържанието на икономическите дейности, извършвани 
„вън” и паралелно на формалните правила – чрез незачитане, заоби-
каляне, игнориране или обезсилване на институционалната среда: 

а) Икономика в сянка; 
б) Криминална икономика; 
в) Домашна икономика. 
Условно елементите могат да се обозначат като C-segment 

(икономика в сянка), B-segment (криминална икономика), D-segment 
(домашна икономика). Фиг. 1. илюстрира структурата на неформал-

                                           
3 Отграничаването на видовете неформални икономически дейности и тях-
ното систематизиране е предмет на сериозни изследвания. В основата на 
разграничаването на неформалните практики се поставят различни крите-
рии, между които извършването на нерегистрирана дейност, полагането на 
нерегистриран труд, избягването на данъци, отчетност и „видимост” пред 
статистическите регистри, легалност или нелегалност на стопанските дей-
ности и др.  
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Фигура 1. Елементи на неформалната икономика 

Легенда:  B-segment=Криминална икономика 
 C-segment=Икономика в сянка 
 D-segment=Домашна икономика 

Със С-segment се обозначава икономиката в сянка, наричана 
още скрита или сива икономика. Прилагайки системния подход за 
анализ на явлението „икономика в сянка”, икономиката в сянка се раз-
глежда като съвкупност от нееднородни по своя характер икономичес-
ки дейности, с осъществяването на които се преследват различни 
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни частни, корпоративни или 
групови интереси. Механизмите за реализиране на преследваните ин-
тереси са различни и съответстват на характера и вида на извършвани-
те нарушения. Формите на икономиката в сянка са твърде разнопосоч-
ни, но консенсусно се приема, че те са резултат от силния институци-
онален натиск4 и неефективността на институциите.5  

B-segment обхваща тези елементи от действията на икономичес-

                                           
4 Вж.: Норт, Д. Институции, институционална промяна и икономически ре-
зултати. С., 2000. 
5 Вж.: Латов, Ю.В. Экономика преступлений и наказаний: тридцатилетний 
юбилей. – Истоки, 2000, Вып. 4. – М., 228-270; Радаев, В. Теневая эконо-
мика в России: изменение контуров. – Pro et Contra. 1999, Т. 4, № 1; Радаев 
В. Теневая экономика в СССР/России: основные сегменты и динамика. – 
Восток, 2000, №1. 
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ки активните играчи, при които се извършват процесуално наказуеми 
действия. При този вид действия неспазването на формалните правила 
е „прекрачило чертата” на социално допустимите нарушения и е пре-
минало в зоната на действията, които по смисъла на законодателство-
то са криминализирани и подлежат на наказателно преследване. Така 
наречената „черна” или „криминална” икономика е един от елементи-
те на съвременните общества. Има я както в най-слабо развитите, така 
и в най-силно развитите икономики. Различията са в мащабите й, във 
формите, които приема, в механизмите за нейното осъществяване и в 
строгостта, с която обществото наказва подобен тип деяния. Тъй като 
черната икономика най-трудно се измерва и изследва, данните за ней-
ните размери се приемат като хипотетични допускания. Твърди се, че 
черната икономика обхваща най-големи сегменти от икономическите 
дейности в азиатските общества, но поради сложността и условността 
на измерванията, тези твърдения остават в сферата на допусканията. 

D-segment служи за обозначаване на домашната икономика, т.е. 
това, което се случва в рамките на едно домакинство. Прието е да се 
счита, че това е „най безобидният” вид неформална икономика6, тъй 
като изпълнява преимуществено социални функции, а обемът на про-
изведените и разменените стоки/услуги е относително малък. Това да-
ва основания този тип неформална икономика да се разглежда като 
здравословна и социално оправдана.7 Изследванията сочат, че „до-
машната икономика у нас има стабилна материална подплънка”, а 
анализът на наличните данни показва, че „в днешно време домашното 
производство се родее с бедността.”8 Подчертано реципрочният харак-

                                           
6 Вж.: Мирчев, М. Изследователски проект „Икономически функции на семейст-
вото”. С., УНСС, 2009. Мирчев интерпретира домашната икономика като: 1) ико-
номика за съхраняване на народностна традиция – лично стопанство за зеленчуци 
и плодове, мляко и сирене, месо и риба, ракия и вино, както и на домашна зимни-
на – туршии, компоти, лютеница, разядки, консервирана риба и месо; и 2) градин-
ско лично стопанство за продажба в дребни количества и сезонно. 
7 На този вид неформална икономика са посветени множество теоретични из-
следвания. Популярно се означава като „икономика на бурканите”. При някои 
изследователски схеми дейностите в домашното стопанство се обозначават с 
понятието „неформална икономика”, което е неправомерно в контекста на тра-
дициите в измерването на неформалните икономически дейности и води до до-
пълнителни усложнения в сравняването на емпиричните данни. 
8 Вж.: Чавдарова, Т. Неформалната икономика. С., 2001. Авторката прави 
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тер на домашната икономика е основание да бъде дефинирана и като 
„реципрочна икономика” или „икономика на реципрочния дар”.9 

Не е целесъобразно трите сегмента на неформалната икономи-
ка (икономика в сянка, черна икономика и домашна икономика) да 
бъдат представяни като три еднопорядкови елемента от едномерна 
равнина. Характерът на връзките между трите сегмента говори по-
скоро за наличието на три типа сложни взаимодействия: 

1) Най-напред икономиката в сянка е рефлексия на официална-
та икономика. Степента на развитост на икономическите дейности, 
извършвани изцяло в „духа” и при спазването на буквите на законите, 
влияе пряко върху обхвата и формите на икономиката в сянка. Колко-
то повече са структурните дисбаланси в официалната икономика (в 
т.ч. несъответствията между институционалната среда и обективните 
потребности на икономическата система), толкова повече предпостав-
ки се създават за съществуването на икономика в сянка. 

2) Икономиката в сянка има множество допирни точки с 
дейности от криминализираната икономика. Връзките между двата 
вида неформални дейности са двупосочни – икономиката в сянка 
„издърпва” безотчетни капитали и „мръсни пари” от черната иконо-
мика, а последната от своя страна използва структурите на полуле-
галния бизнес, за да легитимира част от своите дейности, при което 
създава заетост, обороти и печалби за работещите в сивия сектор иг-
рачи. Така икономиката в сянка служи за придаване на социално 
приемливо лице на една определена част от криминалните дейности. 
Черната икономика пък служи като захранващ финансов и ресурсен 
„резервоар” за сивите дейности. Между двата типа дейности има 
перфектна симбиоза, макар че не може да се говори за взаимозаменя-
емост. По-скоро протича рационален и високоефикасен обмен на ре-
сурси, власт и влияния с цел краткосрочни или дългосрочни матери-
ални и/или нематериални изгоди. 

3) Домашната икономика, макар и да е един от видовете не-
формална икономика, е твърде различна от дейностите, които се ха-

                                                                                           
извода по данни от изследвания на Райчев и сътр. (1999 г.), от които става 
ясно, че близо половината от населението има материални условия за про-
изводство и транспортиране на селскостопански продукти. 
9 Вж.: Грановеттер, М. Теория организаций и экономическая социология 
идут рука об руку (интервью). – Экономическая социология (електронний 
журнал), 2002. Т.33, №3. 
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рактеризират като сенчести или черни. Единственото „престъпление” 
при домашното стопанство е, че произведените стоки или услуги не се 
обявяват пред държавата и върху произведената стойност не се запла-
щат дължимите според българското законодателство данъци и осигу-
ровки. Ето защо във фигурата D-segment е странично разположен и 
ясно отграничен от другите два елемента на неформалната икономика. 
Но и тук съществуват известни рискове – независимо че изглежда со-
циално приемлива и безобидна, в последните пет години има доста-
тъчно доказателства за това, че домашната икономика също може да 
има черни или полусиви лица. Това обаче е извън обекта на настоящия 
анализ, поради което тук не се експлицират връзките между домашна-
та икономика и останалите два вида неформална икономика.10 

Жените и неформалната икономика – базисни представи и 
оценки 

Проведените през периода 2010-2013 г. национални предста-
вителни изследвания сред населението, работниците/служителите и 
работодателите11 очертават общата картина на разпространението на 
неформалните икономически практики в България. В този контекст 
могат да се разработят различни профили, чрез които да се опише и 
обясни в какви сиви практики участват различни страти и групи от 
населението, като за основа се вземат основни стратифициращи кри-
терии (трудов статус, възраст, образование, придобита квалифика-
ция, местоживеене и др.). Специфичен вид знание се получава, ако 
данните за толерантността и включеността на населението бъдат 
прочетени през признака „пол” на изследваните лица. На тази основа 
може да се очертае женското лице на неформалността – може ли да 
се твърди, че има типично женски сиви практики, респективно в кои 
сиви практики са включени жените в България, жени с какви профе-
сионално-квалификационни и демографски характеристики са в най-
                                           
10 Типичен пример за това е предприемчивостта на някои „бизнесмени”, ко-
ито използват наивността на обикновени хора от село и отглеждат в дворче-
та и градинки уж „безобидни” растения, като марихуана и канабис, които 
впоследствие се пласират на българския пазар, т.е. превръщат се в елемент 
от търговията с дрога. 
11 Имат се предвид изследванията, проведени в рамките на проект „Ограни-
чаване и превенция на неформалната икономика”. 
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голяма степен уязвими към сивите практики. 
За целите на настоящия анализ се ползват данните от две на-

ционални изследвания – национално представително изследване 
сред населението (2010 г.) и национално представително изследване 
сред населението (2013 г.). В изследванията са измервани обществе-
ните нагласи, оценки и мнения спрямо 18 основни сиви практики – 
без специално да се поставя акцент върху надомния труд като една 
от типичните сиви практики. При изследванията се идентифицират 
няколко групи сиви практики, една от които са сивите практики в 
трудовоправните и осигурителните отношения (работата без трудов 
договор, работата на договор с фиктивни клаузи, доброволен или не-
волен отказ от социални и здравни права). 

В основата на обяснителния модел на изследването се поста-
вя допускането, че включеността (прякото участие) в сиви практи-
ки е функция на цялостното отношение на индивидите към нефор-
малната икономика като явление. Предположението е, че колкото в 
по-висока степен даден индивид възприема проявленията на нефор-
малната икономика като „нормални и приемливи”, толкова по-
голяма е вероятността да се включи в сиви практики. Тук анализът се 
абстрахира от въпроса защо индивидите се включват в сиви практики 
и се концентрира върху доминиращите обществени нагласи спрямо 
неформалната икономика. 

В опита да се очертаят контурите на явлението, изследването 
търси най-напред количествените параметри на неформалните иконо-
мически практики – обхват на неформалната икономика и актуални 
тенденции в разпространението на сивите практики. Съдейки по дан-
ните от изследването през 2013 г., в оценките на населението за дина-
миката на неформалната икономика в България не е настъпила видима 
промяна. При изследването през 2010 г. хората са помолени да оценят 
в каква посока са промените, имайки предвид периода 2008-2010 г., и 
получените данни показаха, че всеки втори българин е убеден, че тен-
денцията е към нарастване на сивия сектор в икономиката. Всеки чет-
върти е преценил, че статуквото се е запазило, а според 6,6% е имало 
намаление на относителния дял на неформалната икономика. 

Три години след това, при настоящото изследване, се получа-
ват оценки, близки до тези от 2010 г. И днес 50,4% от населението 
смятат, че е налице увеличаване на сивия сектор в икономиката на 
страната. Същите са пропорциите и на другите относителни дялове – 
на лицата, считащи, че неформалната икономика е намаляла, и тези, 
които не виждат особена промяна. 
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Таблица 1 илюстрира в сравнителен план оценките на населението 
за актуалните тенденции в нивата на неформалната икономика при двете 
национално представителни изследвания – през 2010 г. и през 2013 г. 

Таблица 1. Оценки за тенденциите в относителния дял на 
неформалната икономика през последните три години 

Тенденции: През 2010 г.
(в%) 

През 2013 г. 
(в%) 

Делът на неформалната икономика на-
расна 52,8 50,4 

Делът на неформалната икономика на-
маля  6,6 7,6 

Няма осезаема промяна 24,5 26,8 
Не могат да преценят 16,1 15,2 

Тези данни сами по себе си са красноречиви, но за целите на 
настоящия анализ е съществено важно да се знае какви са социално-
демографските профили на хората, посочили конкретни оценки за 
тенденциите в обхвата на неформалната икономика и в този контекст 
да се прецизират констатациите за отношението на жените към не-
формалната икономика. Фиг. 2 илюстрира оценките на мъжете и же-
ните за тенденциите за обхвата на неформалната икономика: 

49,7

47,4

51,1

38,3

50,1

52,6

48,9

61,7

Делът на
неформалната

икономика се увеличи

Делът на
неформалната

икономика намаля

Няма видима промяна

Не  зная/не мога да
преценя

мъж жена  

Фигура 2. Оценките за тенденциите в обхвата на 
неформалната икономика според пола на изследваните лица 

От данните става ясно, че различията в оценките по пол са ми-
нимални и не са статистически значими (Cramer V=0,056; Chi-
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Square=0,056). Установява се все пак известно различие в дяловете на 
лицата, считащи, че е налице тенденция за намаляване на дела на не-
формалната икономика – жените в по-голяма степен са склонни да 
оценят тенденцията в посока намаляване на неформалната икономи-
ка. Значимо е обаче установеното различие в относителните дялове на 
лицата, които са избрали отговора „не знам/не мога да преценя” – же-
ните два пъти по-често от мъжете (61,7% срещу 38,3%) не могат 
да се ориентират в тенденциите за обхвата на неформалната ико-
номика, което следва да се има предвид при провеждането на обучи-
телните и информационните дейности за неформалната икономика. 

Изследванията през 2010 г. и 2013 г. показват, че обществено-
то мнение за неформалната икономика е изтъкано от противоречиви, 
вътрешно неконсистентни и лабилни представи. Доминиращи сред 
общественото мнение се оказват два едновременно съществуващи, 
но противоречащи си оценъчни модела: а) пълното отричане и пори-
цание на неформалната икономика като част от съвременните ико-
номически системи и б) толерирането на част от проявленията на 
неформалната икономика с аргумента, че това е икономически целе-
съобразно и приемливо в контекста на глобалната финансова криза. 

Анализът показва, че проблемът тук е същностен – представи-
те и оценките за неформалните икономически практики са противо-
речиви, двойствени и нестабилни, тъй като самата природа на не-
формалната икономика е силно противоречива и двойствена. Когато 
бъдат помолени да споделят първите си асоциации за неформалната 
икономика, хората съобщават това, което най-често се повтаря в 
публичното пространство, а в основата на техните асоциации и пред-
стави стоят доминиращите стереотипи, клишета и модели за нефор-
малната икономика. Тези оценъчни модели се изработват постепен-
но, но след като станат част от личността, те служат като ценностно-
мисловни ориентири за социалното поведение на индивида. На тези 
ориентири се опират и респондентите, когато бъдат поканени за 
участие в социологически изследвания. 

За да се улесни установяването на асоциативните представи на 
населението за неформалната икономика, във Въпросника за стан-
дартизирано интервю сред населението е включен специално дизай-
ниран въпрос, съдържащ осем основни асоциативни представи за 
неформалната икономика. Изследваните лица са имали възможност 
да посочват толкова отговора, колкото сметнат за необходимо. Тази 
схема се използва както през 2010 г., така и през 2013 г. Таблица 2 
представя асоциациите на населението като цяло за неформалната 
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икономика, като в отделна колонка са представени асоциациите на 
жените за неформалната икономика, преизчислени като относителен 
дял от всички събрани мнения (изчислението е направено на база из-
следването от 2013 г.). 

Таблица 2. Асоциации за неформалната икономика 

Асоциации 
за неформалната 

икономика: 

През 2010 г. – 
всички изследва-
ни лица (в%) 

През 2013 г. – 
всички из-

следвани лица 
(в%) 

През 2013 г. –
дял 

на жените
(в%) 

Плащане „на ръка” 
(пари в пликче) 47,5 57,6 51,1 

Неплащане на пълен 
размер данъци върху 
печалбата 

39,4 46,3 50,4 

Неплащане на пълния 
размер осигуровки 36,9 44,7 49,4 

Нелоялна конкуренция 13,2 11,5 56,6 
Неспазване на данъчни-
те разпоредби 20,2 25,2 52,1 

Нефактуриране на про-
дажбите 25,7 27,6 51,6 

Неплащане на ДДС 29,6 30,5 51,2 
Контрабанден внос 35,4 30,5 53,4 
Трудно ми е да преценя 8,0 1,5 62,3 

Забележка: Тъй като лицата са давали повече от един отговор, сумата от 
относителните дялове на техните отговори в% надвишава 100%. Това е 
валидно както за данните от 2010 г., така и за данните от 2013 г. 

Представените данни показват, че както през 2010 г., така и 
през 2013 г. сред населението преобладаващите асоциации за нефор-
малната икономика са плащането „на ръка” (според 57,6%), непла-
щането на пълен размер данъци върху печалбата (посочена от 
46,3%), неплащането на пълния размер осигуровки (според 44,7%), 
източването на ДДС (според 30,5%) и контрабандният внос (според 
35,4%). Населението проявява завидна рационалност в преценките си 
за неформалните икономически практики. Както става ясно от дан-
ните, хората асоциират неформалната икономика както с нерегла-
ментираните плащания и нарушенията при отчитането на действи-



214 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

телните обороти, така и с нарушенията на трудовоправните и осигу-
рителните отношения. И през 2013 г. впечатляващо нисък остава от-
носителният дял на хората, според които нелоялната конкуренция е 
част от сенчестата икономика. За сравнение, през 2010 г. нелоялната 
конкуренция е припозната като сива практика предимно от работода-
телите, в малко по-малка степен от работниците/служителите и в 
най-малка степен – от населението. 

Прегледът на данните сочи, че с малки изключения жените и 
мъжете споделят близки по своя характер асоциации за неформал-
ната икономика. Този феномен бе забелязан още при изследванията 
през 2010 г. – статистико-математическата проверка за различия в 
базисните оценки и мнения за неформалната икономика показа, че 
няма статистически значими разлики. Удивително близки по посока 
и по „тежест” се оказаха мненията на жените и мъжете за това що е 
неформална икономика, както и кои са основните проявления на не-
формалната икономика. 

В сравнение с 2010 г., през 2013 г. асоциациите за неформал-
ната икономика са сходни, но все пак е налице промяна и тя се изра-
зява в по-голямата категоричност, с която са посочвани съответните 
асоциации. За това говорят по-високите относителни дялове на асо-
циациите през 2013 г. в сравнение с асоциациите през 2010 г. Увели-
чение се отбелязва практически и по осемте наблюдавани асоциации, 
което е индикация за по-добрата информираност на населението по 
темата неформална икономика. Хората по-лесно се ориентират в те-
мата и по-уверено изразяват своите асоциативни представи за това 
що е неформална икономика. Така например през 2013 г. от общо 
1021-те изследвани лица 1,5% са били затруднени и не са посочили 
нито един отговор, докато през 2010 г. от общо 1019 изследвани лица 
делът на неможещите да се ориентират в темата неформална иконо-
мика е бил 8,0%. Данните показват, че жените са 62,3% от лицата, 
изпитали затруднение с даването на спонтанни асоциации за не-
формалната икономика. Това може да се приеме като сигнал за от-
носително по-ниската осведоменост на жените за неформалната ико-
номика в сравнение с мъжете. 

Че подобна констатация има своите основания става ясно и от 
анализа на оценките на изследваните лица, получени в отговор на 
тестването на системата от 18 основни проявления на неформалната 
икономика. 

Сравнителните оценки през 2010 г. и през 2013 г. показват, че 
и през 2013 г. в представите на населението неформалната икономи-
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ка се отъждествява предимно с работата без трудов договор или на 
договор със скрити клаузи, с неиздаването на финансови документи 
от страна на фирмите и отчитането на по-ниски от действител-
ните печалби, а така също с нелегалния внос и износ, укриването на 
мита, акцизи и данъци и източването на ДДС. Социалното и здрав-
ното осигуряване върху по-ниски от реално получаваните суми или 
изобщо липсата на социално и здравно осигуряване също се очерта-
ват като типична представа на българина за неформална икономика. 
При това тези практики се извеждат с много висок процент едино-
душие от респондентите като типични практики на неформалната 
икономика у нас. Корупционните практики и спечелването на търго-
ве с нагласени конкурси, чиито резултати са предварително известни, 
също категорично се припознават като типична сива практика. И не 
би могло и да бъде другояче, като се има предвид, че един от основ-
ните акценти на медийните публикации е осветляването на пикантни 
подробности около скандални търгове или конкурси, както и просле-
дяването на корупционни вериги, създадени с цел лично облагоде-
телстване. 

Сравнението между данните за 2013 г. и 2010 г. показва, че от-
носителните дялове на лицата, припознали типичните проявления на 
неформалната икономика, са се увеличили. Най-значимо е увеличе-
нието при практиките работа без трудов договор (от 91,2% през 2010 
г. на 95,9% през 2013 г.), заплащане под минималната работна запла-
та (увеличението е от 71,5% през 2010 г. на 77,2% през 2013 г.), ра-
бота при вредни и опасни условия на труд (от 57,4% през 2010 г. на 
62,3% през 2013 г.). 

В същото време проверката за наличие на статистически зна-
чими различия в мненията на мъжете и жените сочи, че двата пола 
си служат с различни модели за оценка и възприемане на основните 
сиви практики. Така например: 

• Работата без договор като типична сива практика се разпоз-
нава от 95,7% от мъжете и от 95,8% от жените. Сред остава-
щите дялове на неразпозналите тази сива практика жените са 
76,2%; 

• Мъжете са 63,0% от неразпозналите работата с фиктивен 
трудов договор като сива практика, но пък жените са 66,7% 
от лицата, избрали отговора „не зная”; 

• 63,4% от лицата, които не са можали да идентифицират като 
сива практика липсата на социално и здравно осигуряване, са 
жени; 



216 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

• 28,8% от мъжете срещу 21,6% от жените не идентифицират 
работата при вредни и опасни условия на труд като своеоб-
разна сива практика; 

• Нарушеното право на отдих, почивка и отпуск не се възприе-
ма като сива практика от 23,0% от мъжете и 16,9% от жените; 

• 4,1% от мъжете и 7,0% от жените не са били сигурни дали 
неиздаването на финансови документи е сива практика; 

• Затова пък неотчитането на действителните печалби е било 
припознато като типична сива практика от 91,9% от мъжете и 
от 93,0% от жените; 

• 93,7% от мъжете и 94,0% от жените са разпознали като сива 
практика неотчитането на действителните доходи; 

• 15,4% от мъжете и 20,3% от жените са се затруднили по от-
ношение на практиката „кеш вместо банкови трансфери” и са 
избрали отговора „не мога да преценя”; 

• 92,9% от мъжете и 88,4% от жените са разпознали като ти-
пична сива практика нелегалния внос и/или износ. 
Това показва, че в структурата на общественото мнение са 

изградени солидни и стабилни представи за проявленията на не-
формалната икономика. Данните от изследването дават основание 
да се направи изводът, че както жените, така и мъжете имат ко-
ректни и ясно оформени представи за това какво представлява не-
формалната икономика. Все пак жените и мъжете имат специфи-
чен поглед върху неформалността. Жените свързват неформалната 
икономика предимно с нарушенията в трудовоправните отношения 
и финансовата дисциплина, докато мъжете са склонни да виждат 
сивите схеми в практически всички аспекти на икономическата 
дейност на стопанските субекти. Това не означава, че единият пол 
има по-ограничен „хоризонт” в сравнение с другия. По-вероятно е 
друго: тъй като мъжете по-масово са включени в създаването и 
управлението на стопански единици, имат и по-изчерпателна пред-
става за законите, по които функционира едно предприятие. Рес-
пективно, мъжете създават впечатление на по-добре ориентиращи 
се в темата неформална икономика. Жените от своя страна имат 
изключително земна и реалистична представа за сивите практики, 
но ги свързват основно с отношенията по полагане на труд и отчи-
тането на дейностите. В някои отношения жените все още изпит-
ват информационни дефицити, което следва да се адресира с под-
ходящи обучителни и информационни мерки. 

В този контекст е важно да се отбележи, че според данните от 
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настоящото изследване общо 39,8% от населението формира своите 
представи за неформалната икономика от електронните медии, в това 
число една трета от населението (31,4%) разчита основно на радиото 
и/или телевизията, а други 8,4% – черпят информация от Интернет-
страници. Данните показват също така, че 9,0% от населението пред-
почитат печатните медии (вестниците), за да изграждат своето мне-
ние за неформалната икономика в страната. В сравнителен план с 
2010 г. е налице чувствително преструктуриране на предпочитанията 
на населението към източниците, от които се черпи информация за 
неформалната икономика. Така например през 2010 г. печатните ме-
дии са били абсолютният фаворит на хората по темата неформална 
икономика (49,6%), докато сега тяхното влияние е спаднало повече 
от пет пъти. Но за сметка на това през 2013 г. близо шест пъти са се 
увеличили хората, които предпочитат електронните (Интернет-
версиите) варианти на медиите. 

Има ли различия в предпочитанията на двата пола към из-
точниците на информиране? Данните говорят, че мъжете се дове-
ряват основно на личните си впечатления (29,5%), докато жените 
разчитат предимно на радиото или телевизията, за да се информи-
рат по темата неформална икономика (35,0%). На второ място и за 
двата пола са разговорите с близки и познати (26,2% от жените и 
24,4% от мъжете). 

Тези данни в сравнителен план са представени в следващата 
Фиг. 3: 
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Фигура 3. Източници за формиране на оценки и представи за 
неформалната икономика в страната 
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В този контекст интерес представлява какво е обяснението за 
наличието на сиви практики в българската икономическа действи-
телност. При проведените изследвания респондентите са помолени да 
посочат трите най-важни фактора, които провокират възникването 
и съществуването на сиви практики в българската икономика. Дан-
ните показват, че в общественото мнение доминират следните оценки: 

• Корупцията сред чиновниците се очертава като фактора, доп-
ринасящ най-силно за съществуването на сиви практики в ико-
номиката. Този фактор е 47,1% от всички посочени отговори. 
Както през 2010 г., и през 2013 г. в общественото мнение се за-
пазва силна нагласата, че корупционните практики са в основата 
на неформалната икономика.12 В тази връзка е редно да се спо-
мене, че корупцията се разглежда едновременно и като предпос-
тавящ фактор за неформалната икономика, и като механизъм 
(форма) за реализиране на неформалните икономически отно-
шения. Но като цяло населението е категорично в своята убеде-
ност, че високите нива на неформална икономика у нас са пряко 
свързани със също така високите нива на корупция сред чинов-
ниците. Ниските заплати на служителите в обществения сектор 
също допринасят за наличието на сиви практики. Това мнение 
обаче се подкрепя само от 12,6% от изследваните лица, което 
показва, че връзката между нивото на заплащане на труда и ни-
вото на корупция не е директна, а по-сложна;13 

                                           
12 Подобна е позицията на работодателите според национално представителното 
изследване от 2010 г. Корупцията сред чиновниците за 44,3% от работодателите е 
основен фактор за съществуването на неформална икономика, тъй като сложните 
бюрократични процедури, присъщи на администрацията, водят до загуба не само 
на време, но и на пари, защото на бюрократите–чиновници се налага да се дават 
подкупи, за да си вършат работата. Ето защо всеки четвърти (или 25,8%) от рабо-
тодателите твърди, че е много или по-скоро вероятно да му се наложи да даде па-
ри на служител в държавните или общински служби с цел успешно разрешаване 
на фирмен проблем. За 31,0% от работодателите е много или по-скоро вероятно 
да им се наложи да дадат подарък на служителя, а за 37,9% от работодателите е 
много или по-скоро вероятно да им се наложи да направят услуга на служителя. И 
в трите случая става дума за корупционна практика, която без съмнение пред-
ставлява механизъм за реализация на сиво икономическо поведение. 
13 Изследванията на корупцията показват, че в основата на корупционното 
поведение стоят и други мотиви като злоупотреба/търговия с власт и поли-
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• Според 44,1% от получените отговори следващият по сила фак-
тор е липсата на строг административен контрол в работата 
на държавната и общинската администрация. Както се вижда, 
този фактор е пряко свързан с изведения на първо място фактор 
(корупцията сред чиновниците). Впрочем, при предходните из-
следвания в проекта14, работодателите обърнаха специално 
внимание на негативната роля на държавната администрация, 
която в редица случаи се оказва в качеството на генератор на 
сиви практики. Работодателите също така настояха за по-строг и 
действен контрол върху работата на държавната администрация 
и по-специално тези служби, които контактуват директно с ра-
ботодателите; 

• Несъвършеното законодателство е третият по сила фактор, 
провокиращ възникването и съществуването на сиви практики в 
националната икономика. Посочен в 43,4% от отговорите на из-
следваните лица, факторът „несъвършено законодателство” се 
оформя като един от трите фактора, имащи според обществено-
то мнение доминиращо силна роля за възникването на сиви 
практики. Пропуските в законодателството, съзнателно оставя-
ните „вратички” и възможностите за различно тълкуване на тек-
стове от законите, противоречията в законите и подзаконовите 
актове – всички тези особености на действащото законодателст-
во, според общественото мнение водят до създаването на пред-
поставки за възникване и съществуване на широк спектър от 
неформални практики в националната икономика. 
Прочетени през призмата на половата принадлежност, трите 

основни фактора изглеждат по следния начин: 

                                                                                           
тическо влияние, достъп до ресурси и др. 
14 Тези въпроси бяха предмет на изследване при приложените в рамките на 
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” качестве-
ни методики. Работодателите бяха изключително красноречиви и приведоха 
множество примери за това, че държавната администрация генерира сиви 
практики – чрез своето бездействие, пасивност и съзнателно възпрепятства-
не на административните процедури, бавенето в издаването на разрешител-
ни, справки и др. документи и т.н. За повече детайли виж: Дейност 3 „Вът-
решнофирмени одити”. 
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Таблица 3. Трите основни фактора за неформалната икономика 

Факторите: 
Според мъжете 

(в%) Факторите: 
Според жените 

(в%)

1. Несъвършеното и проти-
воречиво законодателство 47,0 1. Корупцията 48,0

2. Корупцията 46,1 2. Липсата на строг адми-
нистративен контрол 44,2

3. Липсата на строг админис-
тративен контрол 43,9 3. Неефективността на съ-

дебната система 41,6

Както става ясно, двата пола имат относително еднакви пред-
стави за причинно-факторната детерминираност на сивите практики. 
Но според мъжете обяснението трябва да се търси най-напред в не-
съвършеното законодателство, след това в корупцията и липсата 
на административен контрол. Жените виждат първопричината 
предимно в корупционните практики, след това отчитат занижения 
административен контрол и за разлика от мъжете съзират проблем в 
начина, по който функционира съдебната система, а не в самото 
законодателство. Това всъщност е и основната разлика в представи-
те на двата пола за факторната обусловеност на сивите практики в 
националната икономика. 

Жените и неформалната икономика – колко сериозен е 
проблемът у нас? 

В рамките на реализираните социологически изследвания по 
цитирания проект сериозно внимание се отделя на идентифициране-
то на предпоставките и нагласите на целевите групи за включване в 
сиви практики. Решението за прилагане на един или друг вид сиви 
практики е резултат от рационален процес, при който се прави реа-
листична преценка за съотношението „ползи – разходи” и ако пазар-
ните субекти и индивидите установят, че работата „на светло” в 
крайна сметка резултира с намаляване на конкурентоспособността 
им като икономически единици, тогава се повишава рискът от пре-
минаване в зоната на здрача или от частично използване на отделни 
сиви практики. По този начин икономическите субекти компенсират 
пропуските в законодателно–нормативната среда и несъвършенства-
та в механизмите за прилагането на нормативните актове. 
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На ниво индивиди основните мотиви за включване в сиви 
практики са икономическата принуда и липсата на алтернативна 
възможност (според 54,5% от населението), желанието да се спече-
лят повече доходи (30,4%) и че това е единственият източник на до-
ходи за цялото домакинство (13,3%).  

Данните от двете национални изследвания сочат, че както 
през 2010 г., така и през 2013 г. близо една четвърт от населението 
е заявило включеност в сиви практики. Въпросът е зададен така, че 
улавя участието в сиви практики „през последните пет години”. Това 
на практика означа, че считано от 2006 г. една четвърт от трудо-
способното население извършва труд в сивия сектор. Сравнителните 
данни са илюстрирани в следващата Фиг. 4: 
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Фигура 4. Включеност в неформалната икономика – сравнителни 
самооценки на населението за 2010 г. и 2013 г. 

Следващата Фиг. 5 е още по-интересна, тъй като разкрива раз-
личното участие на двата пола в сиви практики през последната една 
година. Данните сочат, че в сиви практики са участвали близо два 
пъти повече мъже отколкото жени – 30,2% от мъжете и 18,6% от 
жените, а това означа, че в реалния живот вероятността жени-
те15 да се включат в сиви практики е почти два пъти по-ниска от-

                                           
15 Наблюденията сочат, че жените са по-склонни да извършват надомен 
труд, който от своя страна рядко е обвързан с трудови правоотношения. То-
зи тип наблюдения обаче не са правени при представените тук изследвания. 
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колкото при мъжете. Фиг. 5 илюстрира установените различия: 
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Фигура 5. Включеност в неформалната икономика – сравнителни 
самооценки на жените и мъжете за 2013 г. 

Установените различия се дължат предимно на различната 
натовареност със сиви практики на ниво браншове – макар че про-
цесът по феминизиране дори и на типичните мъжки браншове е си-
лен, все пак има типично мъжки браншове, които в същото време са 
благодатна почва за неформални практики. Изследванията сочат, че 
такива са строителството, транспортът, електротехниката и електро-
никата, небанковите финансови услуги, дървопреработващите пред-
приятия, селското стопанство. В същото време някои чисто „женски” 
браншове също са високо натоварени със сиви трудови правоотно-
шения. Такива са търговията, текстилът и други подотрасли на лека-
та промишленост, полиграфията, преподавателската работа, здравео-
пазването. Но въпреки всичко, в рамките на основните икономически 
дейности жените се оказват в относително по-добро положение 
спрямо мъжете, които, както сочат данните, два пъти по-често попа-
дат в сиви трудови отношения и се включват в сиви практики. 

Дали все пак има чисто мъжки и чисто женски сиви практики? 
Проверката за статистическата значимост на връзката между пола на 
лицата и вероятността да се включат в сиви практики показва, че: 

• 15,0% от мъжете и 10,9% от жените през последната една го-
дина са работили без трудов договор; 

• 15,0% от мъжете и 9,6% от жените са работили на договор с 
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фиктивни клаузи (договорът е на по-ниска сума, а допълни-
телно се получава необлагаем кеш); 

• 16,3% от мъжете и 11,4% от жените са работили без каквото 
и да е осигуряване през последната една година; 

• 20,4% от мъжете и 16,5% от жените са полагали допълните-
лен/ извънреден труд без допълнително заплащане; 

• 20,2% от мъжете и 10,6% от жените са работили през послед-
ната една година при вредни и опасни условия на труд. 
Оказва се, че мъжете не само два пъти по-често поемат риска 

да работят в сивия сектор, но и приемат също така произтичащите от 
това последствия – да работят при опасни условия на труд, без га-
ранции за заплащане, без изплащане на осигуровки. 

Впрочем, рисковете от работата в сивия сектор се осъзнават 
еднакво добре и от двата пола. Според данните на първо място е рис-
кът да не бъде заплатен извършеният труд – по мнението на 73,8% от 
мъжете и 74,7% от жените. Прави впечатление, че както мъжете, така 
и жените подценяват риска от загуба на социални права – само 8,9% 
от мъжете и 6,6% от жените държат непременно на социалните си 
права. 

Тревожен остава фактът, че психологическата готовност за 
извършване на труд в сивия сектор е висока. Данните показват, че: 

• 28,9% от мъжете и 19,5% от жените не биха се поколебали и 
биха приели да работят без договор, ако им бъде предложено 
„добро” заплащане; 

• 41,6% от мъжете и 34,7% от жените биха приели да работят 
на договор за по-ниска сума, но с необлагаемо доплащане на 
„пари в пликче”; 

• 22,9% от мъжете и 17,2% от жените биха се съгласили да бъ-
дат осигурявани на по-ниски суми от реално получаваните, а 
13,0% от мъжете и 6,6% от жените са готови да работят без 
каквото и да е социално и здравно осигуряване; 

• 13,6% от мъжете и 5,1% от жените са съгласни да работят при 
опасни условия на труд, стига заплащането да е приемливо. 
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В заключение 

Представените данни показват, че е трудно да се говори за ти-
пично женски или мъжки сиви практики. Неформалността има сво-
ите лица и различия, но те очевидно не се дължат на социодемог-
рафските характеристики на индивидите, а са по-скоро функция на 
браншовите специфики. Вярно е обаче, че има браншове с подчерта-
но по-високи концентрации на мъжка или женска работна ръка. Така 
в крайна сметка се оказва, че лицата, заети в рисковите от гледна 
точка на неформалната икономика браншове, са в по-висока степен 
уязвими на сиви практики. Но в същото време има браншове, като 
търговията и туризмът например, които поглъщат еднакво високи 
дялове жени и мъже. Това вероятно са двата бранша, които доказват, 
че не полът е диференциращ признак за опасността да се попадне в 
сиви схеми или практики, а същността на полагания труд и специ-
фиката на бранша, в който се полага трудът. 

Това ни най-малко не омаловажава рисковете, пред които са 
изправени жените, полагащи сив труд или включени в други сиви 
финансови практики. Изследванията в това отношение все още са 
малко и поради това е трудно да се направят генерализиращи заклю-
чения. Очевидно е обаче, че изследванията в тази област трябва да 
продължат, защото след като една четвърт от населението открито 
декларира извършване на нерегламентиран труд, това означава, че са 
необходими сериозни усилия за повишаване нивото на информира-
ност на населението и разясняване на вредите в краткосрочен и дъл-
госрочен план. Както, разбира се, са нужни и комплексни действия за 
създаване на устойчива и достойна заетост, по-високи доходи и 
признание за положения труд, които в своята съвкупност да мотиви-
рат населението да бъде по-малко толерантно към сивите практики. 
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Ivka Tsakova. ADVOCACY DEFICIENCY FOR WOMEN CAUSES 
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The problem of advocacy deficiency for women causes in Bulgaria during the so 
called democratic transition is scrutinized in the light of the critical feminist 
theory. The paper is structured in four parts in response to the following issues: 1) 
Why are left parties biased to the women cause?; 2) What is advocacy? What is 
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Ще разглеждам темата за застъпничеството за женски каузи в 
демократични условия през призмата на феминистката теория като 
част от съвременната критическа теория. Позовавам се на идеи от 
книгата „Политиката на нас самите“ на Ейми Алън1, където е синте-
зиран залогът на феминистката критическа теория. Той се разкрива в 
дискусията между Ш. Бенхабиб и Н. Фрейзър, която пък от своя 
страна отразява сблъсъка между критическата теория на Ю. Хабер-
мас (понятието му за автономия, дискурсна етика и делиберативна 
демокрация) и постструктурализма на М. Фуко (разбирането му за 
подчинение, дисперсирана, дисциплинарна власт). Списъкът с тези 
авторитетни автори се допълва с У. Браун2 като привърженичка на 
критичната политическа теория, която обогатява смисъла на пробле-
ма за свободата и съпротивата в условията на днешния неолиберален 
капитализъм.  
                                           
1 Алън, Е. Политиката на нас самите. С., 2012. 
2 Браун, У. Отвъд толерантността и оскърблението: Бъдещето на политичес-
ката теория. П., 2011. 



226 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

Най-общо, критическият социален проект е обвързан със „со-
циалните и политически борби срещу отношенията на господство и 
несправедливост“, като в днешно време особено важна е критиката 
на съвременните форми на неолиберален капитализъм и тяхната роля 
за утвърждаването на структурите на глобално господство и неспра-
ведливост, както и формулиране на възможности за изработване на 
международни правни рамки и транснационални политически инсти-
туции, с които да се атакуват тези отношения на несправедливост. 
Чрез критическата теория се изясняват съществуващите форми на 
несправедливост, както и залозите и целите на движенията за съпро-
тива на засегнатите индивиди и групи.3 В нашия случай – засегнати в 
годините на т.нар. демократичен преход са българските жени – тре-
тирани на хартия (в конституцията и законите) за равноправни с мъ-
жете, но на практика – стигматизирани и дори дискриминирани4 в 
определени ситуации.  

Феминистката теория разграничава биологичен (sex) от родов 
пол (gender). Родовият пол не е естествен, а социално конструиран, 
поради което не е просто различие, а предполага отношение на гос-
подство и субординация. Инструментариумът на критичната теория 
осигурява ресурси на въвлечените в борбата за равнопоставеност на 
половете, открива нови перспективи за разглеждане и осмисляне на 
света, което на свой ред може да мотивира разгръщане на застъпни-
чески действия по конкретни проблеми (женски каузи).  

Критическият подход ни позволява да демаскираме властовите 
отношения, да проникнем в скритите дебри на доминиращата неоли-
берална идеология, която ни съпровожда неизменно в годините на 
прехода. Макар подходът, който сме избрали, да има постмодерен 
привкус с отрицанието на „големите наративи“, макар да признава-
ме, че утопиите до голяма степен са изчерпили своята сила, ние при-
емаме водещата идея за „добро общество“, без която критическото 
социално мислене не е възможно. Това е така, защото критическият 
подход към социалната реалност е възможен само когато рационал-
ната рефлексия се осъществява на някаква етическа основа. В поли-
тически смисъл доброто общество е свързано с демокрацията (де-
мократичната политика) – с идеята за добро/благо на повече хора, на 
мнозинството, на демоса, с идеята за обществен интерес. Днес либе-
                                           
3 Вж.: Алън, Е. Цит. съч., 8-10. 
4 Градев, Д. Стигма и личностна биография. С., 2010.  
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ралната представителна демокрация е в криза и именно критическият 
подход позволява преразглеждане (реконструкция) на нейните цен-
ности и норми в рамките на един нов теоретичен, практически и мо-
рален дискурс. 

Феминисткото движение – движението за равнопоставеност на 
половете и за повече права на жените – е важна част от новите соци-
ални движения (New social movements), успоредно с движенията за 
опазване на околната среда, движенията за мир и др., възникнали в 
условията на съвременното рисково общество.5 Става дума за нови 
социокултурни общности (граждански инициативи и движения с 
протестна ориентация), породени от нови рискове и заплахи, които 
се появяват при прехода от класово към рисково общество. В Бълга-
рия разгърнато феминистко движение не съществува, но е налице 
проблем с неравнопоставеността на жените в различни сфери на об-
ществения живот: семейство, трудов пазар, политика, научно поп-
рище и социално управление. Оттук извеждаме нуждата от застъп-
ничество за женски каузи.  

Ще разположим процесите в българското общество, протекли 
през последните повече от двадесет години на „демократичен“ пре-
ход, в една възможно най-широка концептуална рамка, позовавайки 
се на теорията на У. Бек за рисковото общество. През нейната призма 
може да се види по-отчетливо, че в нашето общество се наблюдава 
както разширяваща своите мащаби бедност и опасност от социално 
декласиране (присъща за класовото общество), така и нарастващи 
нови страхове от несигурност и заплахи, присъщи на рисковото об-
щество. Жените в България са много по-уязвими от мъжете под уда-
рите на увеличаващата се бедност и несигурност! Затова в настоящо-
то изложение ще става дума за нуждата от организация (в т.ч. от 
женски организации) и действия по застъпничество, от кооперирани 
усилия на граждански асоциации, институции и персони, които да 
поставят нови изисквания към публичните институции за нови права 
на жените и решаване на техни конкретни проблеми. Най-труден за 
разрешаване е проблемът за справянето с бедността и безработицата 
при жените. Ако следваме Бек, началните стъпки в тази посока се из-
разяват в популяризиране на посланието, че това не е личен, а об-
ществен проблем, за чието решение са нужни институционални уси-
лия. С тази идея в европейски контекст се ангажират левите партии.  
                                           
5 Бек, У. Рисковото общество (по пътя на една друга модерност). С., 2013. 
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Защо левите партии са пристрастни към женската кауза? 

Според Улрих Бек в рисковото общество, което се появява на 
мястото на класовото общество, мощният процес на индивидуализа-
ция прониква както в класата на буржоазията, така и на наемните ра-
ботници, като по този начин размива класовите разлики. Появява се 
нов феномен – „капитализъм без класи“.6 За левите партии в Европа, 
които са „опитомявали капитализма“ чрез механизмите на държавата 
на благоденствието, социалните неравенства и днес все още имат 
значение, макар че акцентът вече не е същият. Това е така, защото по 
време на „златните десетилетия на социалдемокрацията“ след Втора-
та световна война в европейските страни е постигнато колективно 
увеличаване на доходите, на шансовете за образование, мобилност, 
масово потребление. Именно по този начин класовите идентичности 
и връзки изтъняват или напълно се разпадат. Отключва се процес на 
индивидуализация и плурализация на жизнени ситуации и стилове на 
живот. Поради размиването на класовите различия левите партии за-
почват да се ориентират към уязвени групи в обществото, каквито са 
жени, малцинства и пр., поставят акцент върху неравенства между 
поколенията, напр.  

В същото време пред Левицата се появява нов проблем, фор-
мулиран от Бек по следния начин: „Изострянето и индивидуализира-
нето на социалните неравенства се проникват взаимно“, в резултат на 
което проблемите на системата се трансформират в личен провал и 
по този начин се считат за политически преодолени. Обществените 
кризи започват да се третират като индивидуални кризи, което пос-
тавя пред изпитания Левицата, защото подобна индивидуализация не 
означава успешна еманципация на уязвимите социални групи. Осво-
бодените индивиди стават зависими от пазара и заедно с това зави-
сими от образованието, потреблението, социално-правните регула-
ции и грижи, здравни услуги и пр. Един конкретен пример за това са 
жените, при които разводът е път към „нова бедност“.7  

Освен това в рисковото общество досегашното разбиране за 
политика (легитимирана политика на институциите) губи своята сила 
за сметка на една „субполитика“, която има проблеми с легитимира-
нето си. Разликата между политика и субполитика се отразява в пуб-

                                           
6 Пак там, с. 129. 
7 Пак там, 130-132.  
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личния и научен дискурс и се свързва с процесите на модернизация, 
на „разомагьосване“ на традиционния свят в смисъла на М. Вебер. В 
днешното рисково общество дефиницията на Вебер за социална кла-
са като „опосредена от пазара общност“ започва да се разпада, като 
на преден план излизат различни образователни и пазарни шансове, 
възникват нови социални връзки и мрежи от отношения, които са 
индивидуално избирани, създавани и поддържани8, а не се базират 
толкова на обективни отношения на собственост. Но има и нещо 
друго – образователните шансове са изравнени и при мъжете, и при 
жените, но работните места не достигат. Дипломите се обезценяват, 
но успоредно с това стават все по-необходими за успешна конкурен-
ция за заемане на намаляващите работни места. Статистиката показ-
ва, че безработицата при жените е по-голяма в сравнение с тази при 
мъжете.  

Посочените идеи от У. Бек ни провокират да си зададем след-
ните въпроси относно случилото се в България в годините на прехо-
да: Адекватно ли е да описваме действителността чрез йерархичния 
модел на социалните класи и слоеве? Има ли подобряване на услови-
ята на живот на българите в годините на прехода? Изчезнали ли са 
класите? В ход ли е процесът на индивидуализация? В солидното из-
следване на В. Проданов „Теория на българския преход“9 се дават 
много от отговорите на тези въпроси, а в други свои публикации10 
той привежда тревожни статистически данни за състоянието на стра-
ната, очертала се като една от най-бедните в ЕС, което обяснява усе-
щането на огромна част от българите като „загубили от прехода“. 
Оттам идват и днешните искания на протестите за „смяна на систе-
мата“ (разбирай смяна на модела на прехода, на начина на правене на 
политика в полза на малцина и в ущърб на мнозинството). Ако отно-
во се позовем на Бек, след като в България не съществуват „създаде-
ните от държавата на благоденствието рамкови условия за утвържда-
ване на наемния труд“, то напълно е възможно да се стигне отново 
до „процеси на създаване на класи“, които обаче няма да са класите в 
традиционен смисъл, защото те ще се базират на постигнато равнище 

                                           
8 Пак там, 147-150. 
9 Проданов, В. Теория на българския преход. С., 2012. 
10 Вж.: Проданов, В. Четирите реалности на българския преход. – Понедел-
ник, 2010, № 7/8, 63-78. 
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на индивидуализация.11 Бедните у нас са бедни по свой индивидуа-
лен начин – няма колективно преживяване на бедността. Нещо пове-
че, у нас днес, както и на други места по света, бедността и социал-
ното неравенство не се афишират като основен проблем. Предпоста-
вя се, че бедните сами са виновни за своята съдба. Парадоксално и 
дори абсурдно е противопоставянето на февруарските протести в 
България от 2013 г., концентрирани около социални проблеми (висо-
ките сметки за ток и пр.), на юлските протести същата година – про-
тести на ситите, на работещите, обединени около морални ценности, 
а не около социални интереси.  

Рисковото общество може да се нарече още общество на зна-
нието, медийно и информационно общество. В него се появяват нови 
противоположности между онези, които произвеждат дефиниции за 
риска, и другите, които ги потребяват. Любопитен е паралелът, който 
прави Бек, макар и твърде схематичен, между рисковото и предход-
ното класово общество като два типа модерни общества. Ако класо-
вите общества са обвързани с идеала за равенство и движещата сила 
в тях може да се изрази чрез изречението „Гладен съм!“, то рискови-
те общества почиват върху нормативния контрапроект на сигурност-
та и ключовото изречение в тях е „Страх ме е!“ Свидетели сме на 
преход от общности, базирани на бедност, към общности, основава-
щи се на страх. Именно страхът пред риска ражда популизъм. Жени-
те са особено чувствителни към рискове, свързани например с нали-
чието на вредни и отровни вещества в хранителните продукти, в дет-
ските играчки и др. И другият паралел: ако в класовото общество 
„битието определя съзнанието“, то в рисковото е обратно – 
„(съ)знанието определя битието“. Затова обикновените хора са зави-
сими от експертите, които в спор помежду си определят от какво да 
се страхуваме и от какво не.12  

Солидаризирам се и с тревожната констатация на Бек, че в 
рисковото общество претенцията на науката да притежава истината е 
поставена под въпрос. Действителността се изпарява в данни, които 
са социално конструирани. По този начин „фактите“ не са нищо дру-
го, освен отговори на въпроси, които биха могли да бъдат поставени 
и по друг начин. При наличния плурализъм на интерпретациите, при 
наличието на множество истини от значение за нас е лявата интерп-
                                           
11 Бек, У. Цит. съч., с. 146. 
12 Пак там, 72-75; 80-81. 
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ретация на проблема за изравнени шансове на жените, която се 
предлага от феминистката критическа теория. Левите интелектуал-
ци/интелектуалки, работещи в областта на обществените науки, мо-
гат/трябва да се възползват от лостовете на науката като „дефиници-
онна власт“. Лявата експертиза трябва да се усеща отчетливо в пуб-
личния дискурс, защото, както твърди Бек, разликата между „неп-
росветена тълпа“ и „просветен гражданин“ или, казано по друг начин 
– между лаика и експерта изчезва и се превръща в конкуренция меж-
ду различни експерти.13 Или, срещу всяка експертиза може да се поя-
ви контраекспертиза. При свръхпредлагане на интерпретации левите 
интелектуални послания могат да са по-силни, ако разчитат и се 
ползват с подкрепата на левите партии – особено когато са в уп-
равлението. Тогава законодателни инициативи (в т.ч. извънпарла-
ментарни) в подкрепа на различни женски каузи имат шанс да се 
превърнат в решения, които да облекчат положението на българските 
жени. 

Има и нещо друго, за което Левицата трябва да държи сметка. 
Когато говорим за „субполитика“, трябва да имаме предвид, че поли-
тиката и икономиката днес в условията на неолиберална глобализа-
ция вече не са автономни сфери, каквито са били в модерната епоха. 
От това следва, че решенията в икономическата сфера (и в научната) 
се натоварват с политическо съдържание, което политическите ак-
тьори не могат да легитимират. По думите на Бек „политическото все 
повече се премества от официалните арени (парламент, правителст-
во) към сивите зони на корпоративизма“.14 Левицата е чувствителна 
(би следвало да е такава) към щетите, нанесени от олигархията (поне 
такива са заявленията на БСП) върху обществения интерес, интере-
сите на мнозинството. В контекста на застъпничеството за граждан-
ски интереси и каузи Левицата следва да отчита новите арени и фор-
ми на културна и социална субполитика, особено в полето на медий-
ната публичност. Така ще се даде шанс за повече демокрация „отдо-
лу“, гласът на гражданското общество ще бъде чут. За БСП това ва-
жи с особена сила в разгара на продължителните и безпрецедентни 
до момента граждански протести през 2013 г. 

Тук е моментът да изясним нашето разбиране за демократич-
на политика, в рамките на която ще се разгръщат действия по зас-
                                           
13 Пак там, с. 291, 296, 297. 
14 Пак там, 327-330. 
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тъпничество в подкрепа на женски каузи. Демократична политика 
може да се разглежда в широк и в тесен смисъл.15 В широк смисъл 
това е феномен, който се намира между групите, институциите и об-
щностите и пресича публичния и частния живот. В тесен смисъл тя 
засяга формата, организацията и действията на държавата и отноше-
нията й с другите държави. В случая ние предпочитаме дефиниране-
то на демократичната политика в широк смисъл – като обхващаща 
конкретни области на политическа активност – не само държавна по-
литика, но и политика на различни общности. Ако държавата е сис-
тема от министерства, агенции и множество държавни служби на 
различни нива – с техните специфични правила, ресурси и разнооб-
разни цели, то обществото се състои от различни сфери на социален 
живот. Особено важен е общественият сегмент, обозначен с катего-
рията „гражданското общество” – сферата на социално взаимодейст-
вие между индивиди и групи извън директния контрол на една де-
мократична държава. Застъпничеството е израз на „демокрация от-
долу“ (grassroots democracy), на овластяване на гражданското обще-
ство, с чийто глас държавните институции следва да се съобразяват 
при провежданите политики. 

Считаме за нужно да съвместим така изложеното разбиране за 
демократична политика с понятието за субполитика на У. Бек, за ко-
ето стана дума по-горе. Това се налага, защото отчитаме появилите 
се елементи на „нова политическа култура“, при която все по-важни 
стават споразумението, интеракцията, преговорите, мрежите – вза-
имната зависимост и процесуалният характер на всички елементи на 
политическата регулация.16 Оттук нашето разбиране за демокра-
тична политика се допълва и уплътнява с нов момент – с отношени-
ята между отговорни, засегнати и заинтересовани инстанции и 
актьори. С тези нови понятия можем да допълним отношенията 
между труда и капитала в класовото общество (които все още са ва-
лидни в диалога между синдикати и работодатели) с отношенията и 
взаимните зависимости между отговорни (най-вече правителства) – 
заинтересовани (бизнес среди) – засегнати (работещи, бедни, уязве-
ни, ощетени групи). Досега Левицата винаги е била на страната на 
засегнатите. Ако при днешния неолиберален капитализъм левите 
                                           
15 Вж.: Held, D. Political Theory and the Modern State (Essays on State, Power, 
and Democracy). Stanford University Press, Stanford, California, 1989, pр. 1-6. 
16 Бек, У. Цит. съч., 345-346. 
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партии (в т.ч. БСП) не проявят загриженост към засегнатите социал-
ни слоеве (в това число към ощетени групи жени в българското об-
щество), то те ще освободят пространство за т.нар. „Нова левица“ в 
лицето на новите социални движения извън партиите. 

И последното концептуално уточнение е във връзка с т.нар. 
„постдемокрация“ – понятие, въведено от Колин Крауч, за да опише 
днешното постиндустриално общество, в което индустрията е все 
още важна, но основните усилия и иновации са насочени в други об-
ласти. В това общество институциите на демокрацията (на либерал-
ната представителна демокрация) продължават да съществуват, ма-
кар постепенно да се изпразват от съдържание. В нашата страна като 
„нова демокрация“ също са налице симптоми на постдемокрация. 
Тези признаци на постдемокрация са много17, но основният проблем, 
който трябва да се дебатира, е как капитализмът да се впише в об-
ществото. Гражданското общество е пространството за оспорване на 
неолибералните догми и характеристики на днешния капитализъм. 
Това е особено валидно за българския олигархичен капитализъм, при 
който се наблюдава опасна концентрация на власт и богатство, ог-
ромно социално неравенство и дефицит на социална справедливост. 
Вече е повече от ясно, че бракът между демокрацията (либералната) 
и капитализма (неолибералния) приключи с упадъка на средната кла-
са (С. Жижек). Дори Фр. Фукуяма преформулира тезата си за „края 
на историята“ в „бъдеще на историята“ с отворен финал. Очевидно е, 
че ние се нуждаем от капиталистическата икономика като най-
успешен до момента начин за организация на стопанския живот, но 
трябва да отчетем факта, че днешният неолиберален капитализъм 
произвежда огромни негативни последствия, с които не можем да се 
примиряваме. Българските партии имат своите грехове за установя-
ването на такъв капитализъм в годините на прехода – главно поради 
постигнатия неолиберален консенсус между тях за провежданата 
икономическа (ограничаваща социалните разходи) политика. Време е 
нещата да се променят и левите партии да настояват за повече соци-
ална справедливост, заставайки на страната на новите социални гру-
пи в постиндустриалното общество, на страната на ощетените – в т.ч. 
и на онеправданите български жени.  

Крауч разполага проблема за жените18 (новата версия на жен-
                                           
17 Вж.: Крауч, К. Постдемокрация. С., 2012. 
18 Пак там, 63-73.  
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ския въпрос) в условията на постдемокрация, които се характеризират 
със залеза на „класата на физическия труд“, съпроводен с частичен 
упадък на профсъюзите. На нейно място се появяват различни и раз-
нообразни групи (представители на свободни професии, администра-
тори, продавачи, заети в институциите на финансовия и публичния 
сектор, в институциите на социалната държава – образование, здра-
веопазване и др.). Това, което отличава тези групи от „работниците 
на физическия труд“, е по-високото им равнище на образование, до-
ходи и условия на труд. Ролята на пола в тези процеси е значеща с 
увеличаване на участието на жените в новите форми на нефизически 
труд (в офиса, магазина и пр.). Промененото положение на жените, 
според Крауч, се изразява в следното. Ако преди те са били „стражи 
на семейството“ (сфера извън труда) и като такива не са били поли-
тически мобилизирани (а като избиратели са гласували предимно за 
консервативни партии по религиозни съображения), то през послед-
ните 30 години, след присъединяването на жените в Европа към ра-
ботната сила и навлизането им на пазара на труда – те, жените в рам-
ките на различни феминистки организации, започват по-отчетливо да 
поставят своите политически искания. Започвайки от малки групи 
(съставени главно от жени-интелектуалки и радикални феминистки, 
обединени под лозунга „Да изразиш женска позиция означава да 
критикуваш мъжката“), феминисткото движение се развива посте-
пенно като едно голямо социално движение, в което се включват 
разнообразни формални и неформални групи и организации.  

В България по времето на прехода, трябва да признаем с гор-
чивина, женските организации са до голяма степен официозни, съз-
дават се инструментално около определени партии или публични 
личности (жени), около определени грантови схеми и като такива 
не са в състояние да формират голямо женско социално движение, 
което да принуди политическата ни система да реагира чрез съот-
ветни политики на отделни проблеми на българските жени. И все 
пак, ако има шанс за бъдещо феминистко движение в България като 
„една демократична жизнена мисия“ (Крауч), то това може да стане с 
подкрепата на една лява партия, каквато е БСП.  

Днешните социалдемократически партии в Европа, според 
Крауч, могат и трябва да намерят начин да представляват интересите 
и нуждите на „новите работници“, в това число интересите на жени-
те и техните тревоги. Защото, ако през XIX и XX век профсъюзните 
движения виждаха интересите на мъжете като база за своите полити-
чески платформи, а интересите на жените бяха интерпретирани през 
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интересите на мъжете, то през XXI век може да се осъществи обрат. 
Днес в Европа жените са заети с работа извън дома почти толкова, 
колкото и мъжете. Може би и затова левите партии се подкрепят 
много повече от жени, отколкото от мъже. Дори в САЩ Демократи-
ческата партия и президентът Обама също разчитат предимно на 
женския вот.19 Хубаво би било, ако БСП разбере тази нова тенденция 
и отговори на интересите на жените като гласоподаватели.  

Съвсем съзнателно изложих твърде обемна теоретична обос-
новка на женската проблематика в днешните демократични (и не 
толкова демократични, благодарение на неолибералния капитали-
зъм) условия. Направих това, защото според мен феминистката кри-
тическа теория не е особено на мода у нас. А за да има феминистко 
движение, то трябва да разчита на феминистко знание. Сега вече по-
конкретно ще се спра на темата за застъпничеството, ще посоча ня-
кои причини за дефицита от застъпничество за женски каузи в бъл-
гарското общество в годините на прехода, както и ще разкрия някои 
възможности за разгръщане на застъпнически кампании в бъдеще за 
постигане на равнопоставеност на българските жени в гражданското 
общество. Преди това ще изясня съдържанието на някои основни по-
нятия, още повече, че те не се употребяват активно в медийния дис-
курс, но тяхната употреба ще се интензифицира в бъдеще.  

Що е застъпничество? Застъпничество за женски каузи? 

Понятието за застъпничество (advocacy) в англосаксонския 
дискурс се разполага в контекста на по-широкото по смисъл понятие 
за една „демокрация отдолу“ (grassroots democracy) – за разлика от 
демокрацията „отгоре“, засягаща действията на политици и полити-
чески институции. По своята етимология думата „застъпничество“ 
идва от латинското „advocare”, което означава „призив за подкрепа“, 
т.е. застъпничеството обозначава най-общо подкрепа за някаква кау-
за. Има множество дефиниции за застъпничество, като не бива да 
забравяме, че борбата за налагане на валидна (общо споделена) де-
финиция е важен акцент в критическата теория. Ето някои от тях: 

                                           
19 Вж.: Крауч, К. Има търсене, но и дефицит на нови идеи – интервю на К. 
Първанов в сп. Тема – 
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=740&aid=16758. 
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Застъпничеството е: а) активна подкрепа на идея или цел (кауза), 
както и действия по тяхната защита и аргументация; б) предприема-
не на действия в подкрепа на хората (примери за такива действия: да 
обявиш какво искат хората (групата), да осигуриш, гарантираш тех-
ните права, да представиш техните интереси, да помогнеш да полу-
чат услугите, от които се нуждаят, и др.); в) Застъпничеството сти-
мулира социално включване, равенство и социална справедливост.20 
Нашата работна дефиниция за застъпничество гласи: това е органи-
зирана публична подкрепа (или призив за подкрепа) за конкретна 
гражданска кауза (политика); подкрепа за институция, идея (гледна 
точка), личност или група (общност), свързани със значим обществен 
проблем.  

Когато говорим за кауза, ще имаме предвид социално значима 
кауза. Много неща могат да се третират като цел (кауза). Демокраци-
ята (с главно Д – либералната демокрация), например, доскоро у нас 
се третираше като кауза, но, уви, сега вече за мнозина това е една 
красива фраза, изпразнен от съдържание лозунг, фасада, фикция. Де-
мократичната политика (в единствено число) може да се третира като 
кауза, като изрично се посочи какво е съдържанието на това понятие, 
което вече сторихме по-горе. В случая обаче сме склонни да трети-
раме различни политики (policy as a plan of action) като каузи. В име-
то на определени политики (проекти за закони и подзаконови актове) 
се извършва застъпничество. Различни са разбиранията за кауза сред 
различни слоеве от населението, поставящи акцент върху различни 
интереси, цели, ценности.  

Дискурсът за Голямата женска кауза (в единствено число), на-
сочен към равнопоставеност на половете, ще съпровождаме с дис-
курса за множеството женски каузи, фиксиращи преодоляването на 
неравенството между половете в различни сфери на живота. Тази 
разлика в говоренето в единствено и в множествено число се отнася 
и до понятието за политика (в ед.ч. – държавна политика по отноше-
ние положението на жените в обществото) и множество политики 
(като намерения за действие, иницииране на ново законодателство, 
отмяна/промяна в нормативни актове). Употребата на женски каузи в 
множествено число допълнително се обосновава и с необходимостта 
да заменим разбирането за единствената либерална Демокрация с 

                                           
20 http://www.elitestaffordshire.co.uk/uploads/file/Advocacy%20Definition.pdf 
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конкретни практики от арсенала на „контрадемокрацията“21 и „пост-
демокрацията“ (К. Крауч), с форми на партисипативна, пряка, по-
лупряка, колаборативна, дискурсивна и делиберативна демокрация.  

Накратко, застъпничеството е аргументирана и организирана 
публична подкрепа за конкретен проблем, институция, идея или 
личност. То е характерно за демократичния политически процес, при 
който индивиди и групи предприемат организирани и легитимни 
опити за влияние (граждански натиск) върху тези, които вземат ре-
шения, както и върху съдържанието на самите решения. Защото взе-
мането/не вземането на определени решения се отразява върху живо-
та и благосъстоянието на гражданите. Чрез различни действия по 
застъпничество граждани могат да се обединят около определена ка-
уза, в която вярват, и да направят опит да променят условията на 
своя живот в позитивна посока. Това става чрез промяна в политики-
те, в законите и в практиките на институциите на публичната власт. 
Дискурсът за застъпничеството в национален мащаб прави разлика 
между държавна и социална власт. Акцентът пада върху социалната 
власт в гражданското общество, върху т.нар. „демокрация отдолу“.  

И накрая, дискурсът за застъпничество замества (измества) 
дискурса за лобизма, макар че по същество става дума за граждан-
ско лобиране (в опозиция на бизнес лобизма). Така се избягват нега-
тивните конотации на термина „лобиране“, към който има масови (до 
голяма степен основателни) подозрения. Не случайно и в страните от 
Европейския съюз, и в САЩ лобистите се наричат застъпници, пред-
ставители на групови интереси, политически консултанти. Ако при 
лобизма (най-вече лобирането за бизнес интереси) в оборот е поня-
тието „заинтересовани страни“ или просто „заинтересовани“, то при 
гражданския лобизъм (лобиране за граждански интереси и социално 
значими цели и ценности) в оборот е понятието „засегната страна“ 
или „засегнати“ (лица и групи) от конкретно законодателство или 
управленска политика.  

Застъпничеството обхваща поредица от структурирани дей-
ности по промяна на обществено мнение, промяна на нормативни ак-
тове и политики чрез предприемане на специфична застъпническа 
кампания, която се базира на: а) разработена стратегия, анализ; б) 
обучение; в) организиране на общности; г) създаване на коалиции, 
мрежи; д) действия за масова мобилизация (grassroots); е) лобиране; 
                                           
21 Розанвалон, П. Контрадемокрацията. С., 2012. 
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ж) медийни комуникации и др. Всички тези дейности водят до пос-
тигане на желания резултат.22 

Ще конкретизирам смисъла на понятието „застъпничество за 
женски каузи“. Ако говорим за женска кауза в единствено число – 
то това е несъмнено каузата за равнопоставеност на половете – рав-
ноправие в различните сфери на живот и дейност – в семейството, в 
политическата сфера, в икономическата (в т.ч. пазара на труда, в 
професионална сфера), в социокултурната сфера. Тоест една е кауза-
та, която засяга жената изобщо, или всички жени по принцип (т.нар. 
„женски въпрос“), или въпроса за социално конструирания родов 
пол. Аз предпочитам да говоря за женски каузи, тъй като по този на-
чин могат да се откроят конкретни проблеми пред конкретни групи 
жени, които могат да бъдат разрешени чрез застъпнически действия. 
Такава словоупотреба в мн.ч. е съпоставима с употребата на множес-
твото публични политики, които засягат конкретни групи жени. Та-
къв е напр. проблемът за нуждата от плаващо работно време на рабо-
тещите майки на деца до определена възраст. Освен това различни 
женски каузи се преследват от съответни женски организации – 
т.нар. неправителствени организации, които от своя страна се разде-
лят на два вида: проектно-ориентирани и застъпнически. Първите са 
създадени с цел кандидатстване по определена програма чрез разра-
ботване на проект за усвояване на средства от различни донори, а 
вторите, застъпническите – действат постоянно в защита на жените 
(техни членове) за практическа консумация на конституционни права 
– фиксирани в законите, но нереализирани на практика.  

Застъпничеството за женски каузи има различни разновиднос-
ти (типове), а именно: а) самозастъпничество, самопомощ (self-
advocacy) – умение да изготвиш и изпратиш писмо, жалба до конк-
ретна институция за решаване на твой проблем; б) гражданско зас-
тъпничество (citizen advocacy) – постоянна дейност, обхващаща го-
леми групи от населението и техните организации, част от които са 
жени – например на хората с увреждания, на потребители и пр.; в) 
застъпничество чрез женска организация; г) професионално зас-
тъпничество (срещу заплащане) за решаване на конкретен проблем 
на група/групи жени (professional or representational advocacy). Най-
общо могат да се разграничат три подхода за осъществяване на зас-
                                           
22 Fouloy’s Explanatory Lobbying Dictionary. (Second edition) AALEP Publish-
ing Division (APD), 2011, pp. 16-22. 
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тъпничество за женски каузи: първият, подход за жените изобщо 
във връзка с въпроса за равнопоставеност на половете (упражнява се 
от професионалисти и НПО); вторият – със засегнати групи жени по 
конкретен повод, ситуация (осъществява се от професионалисти, 
НПО и женски организации); третият подход е чрез самите засегна-
ти (ощетени) групи жени. Става дума за пряко засегнати от конкрет-
но управленско решение или политика, на които се реагира чрез ма-
сови акции – подписки, петиции и пр.  

Ролята (ролите) на застъпника или функциите по застъпни-
чество, вкл. и това, посветено на женски каузи, според обяснителния 
речник по лобиране на Кристиян дьо Фульо – председател на Асоци-
ацията на акредитираните лобисти в Европейския съюз, са следните: 
а) представителна – да говориш за хората; б) обединяваща – да го-
вориш с хората; в) овластяваща – да помогнеш на хората да говорят 
за себе си; г) посредническа – да облекчиш комуникацията между 
хората; д) моделираща – да оформиш мнение, нагласи; е) преговаря-
ща – да се спазариш за нещо; ж) мрежова – да създаващ коалиции от 
съмишленици и партньори.23 

Дискурсът за застъпничество и гражданско лобиране, в това 
число и в защита на женски каузи, тепърва ще навлиза в българското 
публично (медийно) пространство. И тъй като ние мислим чрез по-
нятия, една от целите на доклада е да изпълни със съдържание това 
ново понятие и да го популяризира. Защото говоренето (дискурсът) 
за застъпничество създава условия и възможности за съответни дей-
ствия (Фуко).  

Причини за дефицита от застъпничество за женски каузи в 
българското общество в годините на прехода 

Изхождам от констатацията, че в съвременното българско об-
щество има дефицит от застъпничество за различни каузи, в т.ч. жен-
ски. Този дефицит е очевиден и не се нуждае от сложни обяснения, 
защото в продължение на последните две десетилетия гражданското 
ни общество беше по-скоро инертно, „заспало“. Често се правеха па-
ралели със съседите ни гърци, които излизат на площада по всевъз-
можни поводи, а у нас цари гражданска пасивност. Въпреки налич-

                                           
23 Ibidem., p. 22.  
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ните проблеми, засягащи интересите на големи групи от хора в Бъл-
гария, засегнатите не можеха ясно да артикулират своите искания 
(каузи), да се организират и да упражнят натиск върху институциите 
за вземане на съответно решение. Днес обаче ситуацията е промене-
на, гражданското ни общество се е събудило, но то все още има 
проблеми по формулиране на конкретни и ясни искания. Проблемът 
за равнопоставеност на половете не прави изключение, да не говорим 
за разчепкването му на различни женски каузи.  

Въпреки наличния дефицит от действия по застъпничество в 
защита на женски каузи, няма как да не признаем известни пости-
жения в тази област в годините на прехода. Ще изброя някои от тях. 
За периода 1995-2005 г. страната ни се включи в предприетата от ЕС 
кампания във връзка с Пекинската платформа за действие, с което 
някои проблеми за неравнопоставеността на жените попаднаха в 
публично обращение. Считам за важно постижение и фактът, че по 
време на коалиционното управление на България (с участието на 
БСП) през 2007 г. към Парламентарната комисия по правата на чове-
ка и вероизповеданията се формира Подкомисия по правата на же-
ните и равнопоставеност на жените и мъжете, както и Консулта-
тивен съвет за равнопоставеност на жените и мъжете към Ми-
нистерски съвет. Готвен е дори законопроект за равнопоставеността 
на половете. Пишат се национални стратегии (по-скоро проекти за 
такива), от които няма видими позитивни последици, като напр. 
„Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на по-
ловете за периода 2009-2015 г.“ Провеждат се множество конферен-
ции по проблемите на българските жени, като напр. тази под наслов: 
„Жените в политиката“ под егидата на Европейската комисия и 
Представителството на ЕК в България (6-7 април 2009 г.). Имаше ус-
пешни акции срещу домашното насилие над жени, в подкрепа на 
майчинството и майките (http://www.bg-mamma.com/). Проблемът за 
женското предприемачество намери благоприятна почва в страната 
ни, за което свидетелстват изявите на българската асоциация на же-
ните-предприемачи. Заслужава да се спомене и международната 
конференция, посветена на женското предприемачество в контекста 
на стратегията „Европа ‘2020“, която събра в София на 30 и 31 ок-
томври 2012 г. бизнес дами от 11 страни – България, Гърция, Румъ-
ния, Турция, Хърватска, Сърбия, Македония, Албания, както и от 
Италия, Германия и Унгария. Има и други позитивни примери, но аз 
ги считам за откъслечни, частични, недостатъчни за реално извоюва-
не на нови права на българските жени в политиката, в социалното 
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управление, в семейството, на трудовия пазар.  
Говоря за дефицит на застъпничество за женски каузи, защото 

все още на книга (в Конституцията и законите) половете са равно-
поставени, но не и на практика. Или, ако се позовем на дискурса на 
Фуко („Надзор и наказание“), става дума за формални юридически 
свободи, защото изпод общата юридическа форма, която гарантира 
система от егалитарни по принцип права, се простират дребни, все-
кидневни механизми на една невидима „дисциплинарна власт“, аси-
метрична микровласт между половете в полза на мъжете и в ущърб 
на жените. За много от българските жени властовите отношения в 
семейството напр. се характеризират с господство и субординация от 
страна на мъжете. Има дълбоко вкоренени предразсъдъци и стерео-
типи, че жените нямат потенциал да придобият равен статус и сходна 
житейска перспектива с тези на мъжете и тази социална представа е 
вкоренена в културните норми на българина, която отваря път дори 
за дискриминация. Стигмата на жените се обвързва с нарушаване на 
техните права и свободи, с подценяване на личностния им потенциал 
и поддържане на статуквото, поставящо ги в подчинение на нормите 
на „мъжкия“ свят.24 Различните измерения на стигматизирането на 
жените в българското общество говорят за дефицит на застъпничест-
во за женски каузи като комплекс от дейности по защита на права – 
конституционно прогласени, но неконсумирани, останали на книга.  

Дефицитът от застъпничество за женски каузи у нас има ня-
колко основни причини, които ще маркирам доста схематично: 

Първата от тях – това са твърде оскъдните традиции в област-
та на т.нар. феминистко движение в България. Феминистката кри-
тическа теория не е намерила достатъчно свои привърженици сред 
представителите на социалните науки в България. Налице са трайни 
патриархални нагласи и предразсъдъци, доминира един вид патриар-
хална култура в българското общество, която се наблюдава и до 
днес. 

Втората причина за наличния дефицит е, че макар да има оп-
ределени активности в подкрепа на женски каузи през последните 
две десетилетия, повечето от женските организации в съвременна 
България са инструментално създадени (около личности и партии) и 
са предимно проектно-ориентирани, т.е. с цел усвояване на опреде-
лени средства по различни програми, грантови схеми. Неправителст-
                                           
24 Градев, Д. Цит. съч., с. 288. 
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вените организации по време на прехода (в това число и тези, които 
са посветени на решаване на различни женски проблеми) в огромна-
та си част са финансирани от външни за страната донори (проектите 
отразяват интересите на донора), а не са застъпнически НПО-та, кои-
то непрекъснато и последователно във времето да работят в защита 
на засегнати групи жени в българското общество. Вследствие на това 
проектите се реализират, финансовите средства се изхарчват, а инс-
титуциите (с малки изключения) не вземат решения по подобряване 
положението на жените – жертви на полово неравноправие. Това се 
отнася както за големи групи жени (напр. работещи майки, жени в 
различни сектори на икономиката, жени в напреднала възраст на па-
зара на труда и пр.), така и по отношение на жените, заемащи ръко-
водни постове. Продължават да са изключение жените, които заемат 
най-високи позиции в политиката, в научни институции (универси-
тети и академии), в ръководства на медиите. Жени са допуснати 
(познайте от кого?) да работят в „средните етажи“ на институциите. 
Силно неудовлетворителен е ограниченият брой жени на отговорни 
политически и държавни постове (жени депутати, министри, шефове 
на изпълнителни агенции, ръководители на медии, културни и науч-
ни институции и др.). Българските жени са в ситуация на несправед-
лива неравнопоставеност спрямо мъжете при заемането на ръковод-
ни позиции, което може да е предмет на бъдещи изследвания и из-
точник на разгръщане на действия по застъпничество за извоюване 
на нови права.  

Третата причина за дефицита е, че у нас не се създадоха широ-
ки коалиции в защита на женската кауза, в състава на които да вли-
зат партии, профсъюзни и работодателски организации, женски и 
други неправителствени организации, централни и местни органи на 
публичната власт, бизнес асоциации и фирми, професионални асоци-
ации, обществено значими личности. В резултат на това в България 
не се формира и утвърди обществено мнение, настроено критично 
срещу несправедливото полово неравноправие. Обратно, в обществе-
ното мнение у нас съществуват стереотипи, свързани със социалното 
обезценяване на жените. В българските медии рядко се дискутират 
теми на ощетени и онеправдани жени (групи жени) в различни об-
ществени сфери. Ако все пак станат публични отделни казуси, свър-
зани с неблагополучия на конкретни жени (във връзка с майчинство, 
семеен или професионален статус, безработица и др.), то причината 
се търси в тях самите, а не се извежда на преден план отговорността 
на институциите. В българското публично пространство не се из-
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вършва нужната реконструкция на въпроса за половите различия 
чрез деконструкция на наличните предразсъдъци. 

В нашата страна в годините на прехода не се провеждаха зас-
тъпнически (най-вече медийни) кампании в защита на конкретни 
женски каузи на основата на широки граждански коалиции. Тепърва 
ще се осъзнава смисълът от търсенето и намирането на съюзници и 
партньори, от коопериране на ресурси и интереси за постигане на по-
зитивен, най-вече медиен, ефект в реализацията на различни женски 
каузи. Защото подобни граждански коалиции ще стимулират освен 
политическо и гражданско участие – гражданско съучастие и съпри-
частие, т.е. хоризонтално доверие и солидарност под формата на со-
циален капитал. 

Посочените три причини за дефицита от застъпничество за 
женски каузи в демократична България не изчерпват всички възмож-
ни причини, а дават само повод за размисъл в тази посока. 

Възможности за разгръщане на застъпничество за женски каузи 
в България 

Ще откроя само три възможности за такова застъпничество в 
бъдеще, като се огранича с тези от тях, които са свързани с оползот-
воряване на европейското членство на страната ни от 2007 г.  

Първата възможност е по линия на Европейското женско ло-
би25 и респ. на Българската платформа към него. Любопитно е да се 
знае, че тази платформа се формира преди членството на България в 
ЕС още през 2002 г. Особено активни в ръководството и в дейността 
на Българската платформа към Европейското женско лоби са: Фон-
дация „Български център за джендър изследвания“ (с няколко клона 
в страната); Фондация „Център Надя“ и Асоциация „Деметра“. Дру-
гите членове са: Фондация „Джендър проект в България”; Женско 
дружество „Екатерина Каравелова” – Силистра, и др.; Съюз на жени-
те „Проксен” – Казанлък; Сдружение „Анима Матрис”; Женско ром-
ско сдружение „Добра майка” – с. Вардун; Асоциация „SOS – Се-
мейства в немилост” – Варна; Фондация „Център за изследвания и 
политики за жените” – София; Българска асоциация на жените с 
юридическа професия; Асоциация „Достоен живот”; Асоциация 

                                           
25 http://www. womenlobby.org 
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„Жени в науката”; Център за междуетнически диалог и толерантност 
и др. От наименованията на различните членове на Платформата мо-
же да се направи извод за съдържателните акценти на женските кау-
зи. Видно е също, че нито една организация не притежава отчетливо 
лява (в контекста на критическата феминистка теория) ориентация. 
БСП няма установени тесни контакти с тези организации. 

Българската платформа на Европейското женско лоби разгръ-
ща редица активности, много от тях свързани със застъпничество. На 
свои годишни срещи членовете на Платформата обсъждат проекто-
законодателство в различни сфери, а именно: а) във връзка с промени 
в Закона за защита срещу дискриминация; б) равни възможности на 
жените и мъжете в сферата на заетостта, условията на труд и профе-
сионалната кариера; б) равностойно представителство на двата пола 
в управлението и вземането на решения, както и в отраслите с нару-
шен джендър баланс; в) рационално съчетаване на трудовите и се-
мейните отговорности с акцент върху облекчаването на жените; г) 
„по-безболезнено” завръщане на жените към професията след отпус-
ка за отглеждане на малко дете и др. Тези и други предложения за 
законодателство, формулирани от представители на Центъра за из-
следвания и политики за жените26, са актуални и днес и могат да са 
предмет на конкретни застъпнически действия от страна на различни 
заинтересовани и засегнати страни, които да се предложат (чрез 
форми на граждански натиск) на компетентните държавни институ-
ции. През 2005 г. Българската платформа към ЕЖЛ обосновано се 
обявява срещу закон за проституцията в България.  

По време на последните избори за Европейски парламент през 
2009 г. Европейското женско лоби стартира кампания под наслов 
„50/50“ (съотношение на мъже към жени в партийните листи). Тази 
кампания е подета (според мен не особено звучно и шумно) от Бъл-
гарската платформа на ЕЖЛ и по-специално от Фондация „Българ-
ски център за джендър изследвания”.27 За партии-отличници в кампа-
нията „50 на 50“ у нас се посочват: ГЕРБ, Синята коалиция и НДСВ. 
Един от критериите е колко от водачите на партийни листи са жени – 
такива са от ГЕРБ, СК, ДПС и НДСВ. Относителният дял жени-
кандидатки за ЕП на избираеми места в листите е както следва: 2/3 – 
СК; 3/4 – НДСВ, 1/2 – ГЕРБ, 40% – ДПС. В листата на БСП жените 
                                           
26 http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?category=36&id=26&page=6 
27 http://www.blitz.bg/news/article/51771 
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са около 30%. На последно място в тази класация е партия „Атака”, 
където на първите 10 места в листата присъстват само мъже. Това са 
данни за листите, а не за спечелените мандати от български евроде-
путати. В тази връзка и в контекста на предстоящите европейски из-
бори (май 2014 г.) е полезно да се знаят някои данни за мащабите на 
женското присъствие в настоящия Европейски парламент. Относи-
телният дял на жените – членове на ЕП, разпределен по партийни 
групи, е както следва: 47,6% са жени в групата на зелените; 41,2% – в 
групата на социалистите; 40,4% – в групата на либералите, и на пос-
ледно място – 24,03% са жени в групата на християндемократите.  

Много от инициативите на ЕЖЛ имат характер на застъпни-
чество и са насочени към приемане на благоприятно законодателство 
за ощетените по полов признак жени. Българските женски организа-
ции, партии, синдикати, бизнес асоциации и др. НПО (потребител-
ски, правозащитни и екологични) могат/трябва да се включват в тези 
инициативи убедено и с достойнство.  

Бих предложила теми за дискусии в гражданското общество 
под наслов „Жените и демокрацията“ (в медиите, на конференции, 
кръгли маси, семинари и други събития) по въпроси, свързани с жен-
ската проблематика. Нуждата от свободни дискусии извеждам от 
идеите на Хабермас за делиберативна демокрация, за интерсубектив-
ната по своя характер лична автономия, за постигане на рационален 
и морално обоснован консенсус (нормативно гарантиран и комуни-
кационно постигнат) по различни женски каузи. В тези дискусии 
чрез критическа рефлексия по отношение на съществуващите норми, 
вярвания, практики, институции, културни форми и пр. ще се очертае 
женската визия по различни проблеми. Ето примерни теми: Българ-
ската жена – между семейните и служебните ангажименти; Морални 
дилеми пред българката в трудното пазарно време; Ролята на жената-
майка в социализацията на подрастващите (конкуренцията й с теле-
визията като „трети родител“); Женската гледна точка по различни 
проблеми: а) Представата за „добър живот” (качество или стандарт 
на живот?); б) Консумация или общуване?; Възможно ли е щастие 
без благосъстояние?; в) Егоизъм или алтруизъм?; Можем ли да гово-
рим за нов матриархат през 21 век?; В какви мрежи на зависимости 
(желани и нежелани) е вплетена съвременната българска жена? До-
колко българските жени са психично привързани към подчинение на 
мъжете (самостигнатизация)?  

Втората възможност за разгръщане на застъпничество за жен-
ски каузи у нас в бъдеще се крие в неизползваните до момента в тази 
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посока възможности на Икономическия и социален съвет в България 
като консултативен орган – клон на Европейския икономически и 
социален комитет. На своята първа сесия през 2003 г. ИСС е обявен 
за „Българският граждански парламент – гласът на организираното 
гражданско общество“. За това дали този орган действително е такъв, 
говори фактът, че той не се включи по продуктивен начин в продъл-
жилите с месеци през 2013 г. граждански протести за намиране на 
диалог между протестиращите и властите.  

Във връзка със защитата на женската кауза трябва да споме-
нем, че в един предишен състав на ИСС има представител на интере-
сите на българските жени. Негов член е г-жа Донка Соколова (зам.-
председател на Демократичния съюз на жените), която на ротацио-
нен принцип се замества с г-жа Янка Такева („Обществен женски 
парламент – XXI век”). Благодарение на това представителство ИСС 
изготвя становище и мнения по проблеми на жените в българското 
общество. Друг е въпросът какво е тяхното съдържание и доколко 
институциите са взели предвид направените препоръки. Важното е, 
че днес българските жени и техните организации не са представени в 
този консултативен орган и това трябва да се промени. 

В едно от последните решения на този консултативен орган, а 
именно Резолюция на ИСС по повод Препоръка на Съвета относно 
Националната програма за реформи на България за 2013 г. и за пред-
ставяне на Становище на Съвета относно Конвергентната програма 
на България за периода 2012-2016 г. (от 18 юли 2013 г.), има един 
пункт, в който бегло се засяга проблемът за женската безработица. В 
своята резолюция ИСС обръща внимание върху очевидния спад на 
заетостта в страната, както и на „необходимостта от по-конкретен 
анализ за формиращите се различия в заетостта между мъжете и же-
ните и предприемането на конкретни мерки в тази насока“.28 Не е яс-
но кой ще направи този анализ и какви ще са конкретните мерки. Из-
водът е, че ако имаше представител на интересите на българските 
жени в Съвета в документите на ИСС (становища и препоръки) ще-
ше да има и такива, които да са насочени към реално подобряване на 
положението на различни категории жени в българското общество. 
Като примери за подобни институционални решения (иницииране на 
нови, отмяна на стари или промяна на вече съществуващи норматив-
                                           
28 http://www.esc.bg/bg/activities/resolutions/item/1644-resolution-18-07-2013-
original-lang-1 
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ни актове) могат да се посочат следните: въвеждане на норма за пла-
ващо работно време на работещите майки на деца до определена 
възраст в Кодекса на труда; решения за строеж на детски градини, 
детски площадки; обособяване на женски секции (подразделения) в 
някои асоциации (на потребителите, на хората с увреждания и пр.), 
женски квоти в различни държавни структури и техните ръководст-
ва; навсякъде в официални документи, когато става дума за индивид, 
да се говори за той/тя и др.  

Третата възможност за разгръщане на застъпничество за жен-
ски каузи в българското общество може да е по линия на граждан-
ското образование на младите български граждани. Като цяло зас-
тъпничество за модела на гражданско образование в демократична 
България не се е разгръщало до момента. А дефицитът от демокра-
тични граждани (като знания, нагласи и компетентности) се усеща 
осезателно в нашето общество – и това се отнася и до старите, и до 
младите поколения. Продължителните граждански протести от 2013 
г. са демонстрация на това, че гражданското недоволство е налице, 
както и трудностите, които изпитват протестиращите да артикулират 
и защитят в режим на диалог своите искания към публичните власти.  

В последния учебник по гражданско образование – „Свят и 
личност” (учебно помагало за 12 клас – задължителна подготовка), 
претендиращ, че е отразил в програмата присъединяването на Бълга-
рия в ЕС (което не е съвсем вярно, предвид на това, че е написан през 
2008 г. и не отразява промените в ЕС след Лисабонския договор от 
2009 г.), проблемът за равнопоставеност на половете е отразен ос-
къдно и доста формално в рамките на три абзаца.29 Това е видно на 
фона на повишеното внимание към проблема за малцинствата и кул-
турните различия. Направо бие на очи особената загриженост към 
дискриминацията на малцинствата (национални, етнически, религи-
озни). Тази ситуация може да се промени, ако се предприемат зас-
тъпнически действия за промяна на съдържанието в този учебник, 
което да отрази нуждата от преодоляване на съществуващите стерео-
типи, че жените са психически и социално предопределени да се 
подчиняват на мъжете. Именно в процеса на социализация и по-
конкретно на политическа социализация, от която гражданското об-
разование и възпитание са важна част, могат да се формират общо-
                                           
29 Свят и личност за 12 клас. (Колектив: М. Грекова, Л. Деянова, Ив. Дичев, 
П. Кабакчиева, К. Коев, И. Шикова.) С., 2008, с. 163. 
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споделени нагласи във връзка с равнопоставеност на половете в бъл-
гарското общество. Една застъпническа кампания може да се посвети 
на скритата учебна програма по гражданско образование (hidden 
curriculum) в българските училища, утвърждаващи наличните небла-
гоприятни за жените предразсъдъци, тяхната дискриминация и стиг-
матизация (чрез неформалните механизми за личностна социализа-
ция, поддържащи тази стигма в семейството и училището). 

В заключение правим извода, че макар в съвременна България 
зад реториката за равенство на жените и мъжете да се крият едни или 
други практики на неравенство, ние, българските жени, можем да 
сме обнадеждени. Надеждата ни се крие в това, че „духът на равен-
ството“ вече е пуснат от бутилката и не може да бъде върнат обрат-
но.30 Обнадеждаващи в известна степен са и резултатите от едно ем-
пирично изследване (макар и непредставително за страната) на стиг-
матизиращите нагласи към жени, бежанци, стари хора и бюрокрация 
в българското общество. В сравнение с другите групи – жените са 
най-малко стигматизирани.31 Има обаче още много какво да се желае 
във връзка с осъзнаването на фактическите неравенства между двата 
пола. Нужни са комплексни дейности по застъпничество, в т.ч. прос-
вещаване относно половото неравноправие, привличане на общест-
веното внимание към социални и институционални промени. Пози-
тивни промени са възможни, но жените-граждани сами трябва да от-
крият и изпробват нови форми на съвместен живот (в т.ч. и извън па-
зарната логика), сами да предложат нови интерпретации на публич-
ната и частната сфера, придружени с критика на днешния неолибе-
рален капитализъм, да упражнят граждански натиск върху институ-
циите за обновяване на отношенията между половете в българското 
демократично общество в посока на реална, а не формална равнопос-
тавеност. 

                                           
30 Бек, У. Цит. съч. с. 187. 
31 Градев, Д. Цит. съч., 415-418.  
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The study examines the relationship between feminism and political correctness 
in the context of their mutual influence. It gives a general idea of these concepts 
and outlines the specifics of their interaction. Political correctness is presented as 
a new tool – a policy which feminism uses in addition to traditional means – 
morality, law, and politics. Since the aim of feminism is mainly to overcome 
certain stereotypes and to achieve equal rights, the basic stereotypes which it 
strives to surmount are presented. The study tracks how feminism applies 
political correctness to language, to behavior, and to ideas (thinking, ideologies). 
One of the results of this application is the generation of new stereotypes, some of 
which are listed. Other negative consequences for both feminism and society are 
outlined as well. 
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„Феминизъм” и „политическа коректност” са понятия с широ-
ко приложение както в съвременните теоретични търсения, така и в 
практическия живот. Те не са само мисловни абстракции, а изразяват 
определени обществени явления със своя история и съвременно би-
тие. Употребяват се в различни научни области, но заедно с това се 
ползват в ежедневието, деловото общуване, администрацията, управ-
лението, образованието, културата, политиката. Между феминизма и 
политическата коректност има твърде много връзки, чието изследва-
не буди теоретично любопитство. Интересно е да се проследи как 
феминизмът в голяма степен инициира политическата коректност, а 
също и как след това политическата коректност променя феминизма. 
Налице е взаимно повлияване между тези обществени явления, а за-
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едно с това – множество общи причинно-следствени връзки и резул-
тати. Анализът на тези връзки може да разкрие причините, заради 
които и двете явления днес не се оценяват еднозначно, а понятията 
„феминизъм“ и „политическа коректност“ са придобили пейоративен 
смисъл. Възможно е това да се дължи на факта, че феминизмът из-
ползва политическата коректност, за да се пребори със своите стере-
отипи, но в същото време тяхното взаимодействие поражда нови сте-
реотипи. Именно това е и темата на анализа по-нататък. 

Феминизмът като понятие 

В житейски контекст феминизмът е равенството между жените 
и мъжете, като женската гледна точка е определящата. Това непре-
тенциозно разбиране поражда твърде големи очаквания, които оче-
видно не могат да се удовлетворят. Няма как, разбира се, жените да 
са равни с мъжете. Естествените различия между двата пола са в ос-
новата на човешкото съществуване, а различните им социални роли 
превръщат равенството в нонсенс. Тази интерпретация опростява 
нещата и съвсем логично изпразва понятието от съдържание. Недо-
пустимо е да се говори за това равенство „изобщо“, а още по-малко – 
да се търси в обществото. Феминизмът е не просто равенство между 
жените и мъжете, а разбирането за равни права на жените с тези на 
мъжете, както и съзнателната защита на тези равни права. 

Важно е да се отбележи, че феминизмът означава няколко не-
ща, свързани с равните права. Първо, той е самото разбиране за рав-
ни права, т.е. различни възгледи за равноправие на жените. Второ, 
той е всички движения (активности, борби, структури, течения) за 
налагане на тези възгледи. Трето, той е теория – феминизмът е цяла-
та съвкупност от теории, които анализират възможностите за равните 
права, проблемите на жените, женската гледна точка, мястото на же-
ната в света. Четвърто, феминизмът е множеството от конкретни на-
чини, по които той се практикува днес или манифестира различни 
свои приоритети. В крайна сметка, феминизмът е всяко от тези неща, 
както и обща рамка за всички тях. Според Дана Хелър (в електрон-
ното издание „Lesbian Histories and Cultures”) „феминизмът” включва 
широк спектър от колективни и индивидуални виждания, засягащи 
ситуацията на жените в обществото, който може да се представи като 
политическа стратегия, философска ориентация, теоретичен анализ, 
персонален ангажимент за обобщаване на теории и практики, като 
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революционна борба за човешка свобода, като модел за идеална со-
циална държава и цялостна гледна точка за света, обхващаща всичко 
от труда до икономиката, от езика до психологията, от религията до 
духовността“.1 

Феминизмът изначално е свързан с равноправието – става въп-
рос за основни човешки, икономически, политически и граждански 
права. Това разбиране се базира на възприемането на мъжете и же-
ните като хора и като граждани, с равни права, въпреки естествените 
различия и неравенства между тях. Затова феминизмът набляга вър-
ху тезата, че полът е само естествено различие между хората и не 
трябва да е фактор, който да формира социалната идентичност на 
личността и да определя правата в обществото (човешки, икономи-
чески, политически, граждански). Това означава също, че ако в от-
ношението към жените полът се приема като такъв определящ фак-
тор, то е налице дискриминация. 

Дискриминацията означава различно отношение към хората на 
базата на съществуващи различия между тях, които обаче не са оп-
ределящи за съответната дейност. В този смисъл естествените разли-
чия между половете не би трябвало да са от значение, когато става 
въпрос за социалната идентичност на жената, за възприемането й ка-
то личност, както и за зачитането на човешки, икономически, поли-
тически и граждански права. Ако обаче половите различия се прие-
мат като определящ фактор в социалното третиране на жените или 
пък заради тях не им се гарантират определени права, то това е диск-
риминация. Така сърцевината на феминизма – изискването за рав-
ноправие на жените, логично поражда и изискването за недопускане 
на дискриминация към жените. А феминизмът трайно се свързва с 
темата за дискриминацията, както и за борбата срещу нея. 

В началото сред най-важните приоритети на феминизма са те-
зи, свързани с равенство на имуществените права, правото на вот, 
трудовите права, правото на равно заплащане, правото на образова-
ние, правото на свободен избор, културно, сексуално и т.н. равенст-
во. С развитието на обществото става възможно да се гарантират все 
повече права на хората. Това естествено поражда очакването да се 
гарантират повече права и на жените. Затова с времето изискванията 
на феминизма за равноправие засягат все повече обществени сфери. 
Същевременно самите права се разширяват и детайлизират, защото 
                                           
1 Хелър, Д. Феминизъм. http://liternet.bg/publish6/dheler/feminizym.htm 
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зависят от достиженията на човешкото развитие – икономическо, по-
литическо, културно, технологично. И разбираемо е, че феминизмът 
днес визира културните права на жените, правата на жените в управ-
лението и мениджмънта, правото на свободен избор в личния и про-
фесионалния живот, както и по отношение на своето тяло, сексуал-
ност и т.н.  

Темата за равноправието спонтанно налага и темата за нерав-
ноправието, което е не само антипод, но и неотделим аспект в разби-
рането на равните права. За феминизма равноправието не е само иде-
ален модел, самоцел или единствена цел. Заедно с него той се обвър-
зва трайно и дълбоко с проблемите на неравноправието на жените и 
то често се превръща в приоритет на анализа или основна мотивация 
за действията на феминистките движения. Те се обявяват не срещу 
неравенството изобщо, а срещу социалното, политическото и иконо-
мическото неравенство между жените и мъжете. Феминизмът прес-
ледва две основни цели по отношение на неравенството – от една 
страна, да експонира неравенството във всичките му форми, а от 
друга – да изкорени неравноправието и потисничеството над жените. 
Анализът на неравноправието и пътищата за преодоляването му ста-
ват приоритет. 

Посочената многозначност на понятието „феминизъм“ допъл-
нително се усложнява от това, че всеки от аспектите има собствено 
развитие и заедно с това – повлиява останалите по свой начин. Исто-
рическите промени и културните вариации са толкова много, че на 
практика е невъзможно феминизмът да бъде представен като моно-
литно явление, както и да бъде дефиниран като единно цяло. Говори 
се за множество различни видове феминизъм, които имат свои осо-
бености и акценти. Те имат различни идейни, теоретични или прак-
тически рамки, което също увеличава многообразието. Съществуват 
различни класификации. Например популярната „Уикипедия“ сочи 
12 различни вида: материален феминизъм; анархо-феминизъм; ради-
кален феминизъм; амазонен феминизъм; весбианизъм; джендър фе-
минизъм; културен феминизъм; екофеминизъм; индивидуалистки 
феминизъм; сепаратистки феминизъм; умерен феминизъм; Четвърта 
вълна феминизъм.2 В своя статия Катлийн О’Кели посочва 4 основни 
течения във феминизма, които тя определя и като 4 различни теории, 
възникнали последователно, но съществуващи и до днес в поли-
                                           
2 Феминизъм. http://bg.wikipedia.org/wiki/феминизъм/ 
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тическия живот: либерален феминизъм, традиционен марксизъм, ра-
дикален феминизъм, социалистически феминизъм.3 Тези класифика-
ции не целят изчерпателност, а само да онагледят твърдението за не-
еднозначност на феминизма с наличието на множество различни раз-
бирания и интерпретации. Заедно с това те представят изключително 
богата палитра от теми и проблеми, които феминизмът включва в 
дългата си история. Феминизмът е сложен и като обществено явле-
ние, и като теоретичен модел, и като понятие, трайно навлязло в 
официалния речник и житейския жаргон в края на ХІХ и началото на 
ХХ век. Неговата нееднозначност прави невъзможно и категорично-
то датиране на началото му.  

Някои автори откриват феминистични идеи още в древногръц-
ката теория, митология и практика – налагането на женската самос-
тоятелност, утвърждаването на женското начало, матриархалната со-
циална организация, митовете за амазонки, почитането на богини и 
т.н. Сочат се и антични философски текстове за равенство на жените 
и мъжете. Християнството също демонстрира чувствителност в тази 
посока. Средновековието дава примери за жени, макар и единици, 
които като писателки поставят на дневен ред проблеми на женския 
морал. Други пък визират широко разпространеното преследване 
срещу вещици през ХVІ и ХVІІ век като ранна феминистка съпроти-
ва. От голямо значение за феминизма са също идеите на Просвеще-
нието за свободната личност, притежаваща неотчуждаеми права.  

Модерният западен феминизъм обаче се развива заедно с про-
мените, които индустриализацията налага в икономиката, социалната 
организация и семейната структура. Лозунгите на Френската буржо-
азна революция за свобода, братство и равенство, както и практики-
те, свързани с революционния патос на жените, са повратна точка в 
тази посока. През ХVІІІ век вече са налице феминистки творби за 
женските права на Мери Уолстънкрафт, която пледира за образова-
ност на жените. В ранния ХІХ век жените в САЩ сливат борбата за 
човешки права с усилията за премахване на робството. По-късно те 
се обединяват в движението за избирателно право на жените Seneca 
Falls Convention през 1848 г. в Ню Йорк. Гражданските права излизат 
на дневен ред и обединяват жените. Това обикновено се сочи като 
първата вълна на феминизма в Щатите, извела на преден план проб-
лемите на образованието, професиите, брака, майчинството. Втората 
                                           
3 О’Кели, К. Основни течения във феминизма. Уикипедия. 
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вълна е резултат от икономическите и социалните последици на Вто-
рата световна война и е стимулирана от Американското гражданско 
движение за права. Тогава се оформят и национални организации на 
жените, а правата на жените във висшето образование стават прио-
ритет. Феминизмът все повече се налага и организира като свързан с 
белите хетеросексуални жени от средната класа и техните проблеми 
и права. През 70-те и 80-те години на ХХ век обаче той припознава и 
проблемите на афроамериканките, латиноамериканките, жените от 
Третия свят, работещите жени, лесбийките.4 Феминизмът оказва вли-
яние и върху академизма. Той има и заслугата, че поставя жената ка-
то обект на задълбочено научно изследване в психологичен, физио-
логичен и социален план, като същевременно помага да се рациона-
лизират натрупаните женски стереотипи.  

Феминизмът е значимо завоевание на съвременността – и като 
позиция за човешката свобода, и като усилия за гарантирането на рав-
ни права в обществото, и като цялостно представяне на женската 
гледна точка пред света. Но феминистките нагласи стават и опасни, 
ако се абсолютизират. Това придава на феминизма краен, абсурден и 
дори комичен вид на отричане и противопоставяне на всичко мъжко, 
на безпринципна подкрепа и утвърждаване на всичко женско, на има-
гинерна женска самодостатъчност и пълна подмяна на социалните ро-
ли, което фактически пречи на женското начало да се изяви цялостно. 
Крайният феминизъм сам става пречка за обективността и непредубе-
деността дори на феминистките научни изследвания и за реалното 
представяне на женската гледна точка. Въпреки усилията си да скъса 
със стереотипите, той фактически създава нови стереотипи. 

Понятието „стереотип“ 5 се налага в началото на ХХ век, кога-

                                           
4 Вж.: Хелър, Д. Цит. съч. 
5 Понятието „стереотип“ ни интересува не толкова като психологично 
„трайна, укрепнала система от нервни връзки и условни рефлекси, които се 
активизират и проявяват при определен последователен ред на човешката 
личност“ (Стереотип. http://bg.wiktionary.org/wiki/стереотип), а в широк об-
ществен смисъл, който включва трите: 1. Популярна и прекалено опростена 
представа, идея или мнение; 2. Ограничаваща идея или представа; 3. Набор 
от неверни, опростени генерализации за дадена група, третирани като реал-
ни и достоверни факти и влияещи на отношението към групата или индиви-
дите, спадащи към нея (Stereotype. http://illfb.wordpress.com/dictionary/def-
stereotype). 
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то става ясно, че хората са склонни да формират определени трайни 
предразсъдъци и да действат въз основа на тях при възприемането на 
индивиди и групи.6 Тук имаме предвид житейския смисъл на поняти-
ето – както самото типизиране, така и споделянето на тези типизира-
ни представи за качествата или поведението на определена група от 
хора. Стереотипите могат да са устойчиви модели на поведение, а 
също – нагласи, представи, идеи, мнения, предразсъдъци. Те се опре-
делят и като клишета, които хората усвояват от културната си среда 
и използват, за да се ориентират в нея и да оценят своето и чуждото 
поведение. Стереотипите могат да съдържат както верни, така и не-
верни представи. Повечето стереотипи са отрицателни, но има и та-
кива, които имат положително значение за обществото – напр. наци-
оналните герои. 

Съвременният феминизъм – срещу утвърдените стереотипи 

Съвременният феминизъм не приема за допустимо естествени-
те различия между мъжете и жените да са критерий за различното им 
място в обществото и за незачитането на равни права между тях. Ос-
новната теза на феминизма е, че всички социални роли, както и учас-
тието в труда и разпределението, а също – присъствието във всички 
делови отношения, не трябва да се обуславят от пола, а от личност-
ните характеристики, пригодността и компетентността на отделните 
субекти. В това число – дори разделението на труда според пола, т.е. 
ролята на жената като съпруга, майка и домакиня, не е естествено, 
биологично, природно или божествено предопределено, а е модел, 
наложен като стереотип от социалното развитие. Това разбиране 
отива още по-нататък – половете даже въобще не са предопределени, 
а са социално-конструирани от културни възгледи и практики, които 
постепенно са ги превърнали в „естествени“ модели или стереотипи. 

За да се улесни разделянето на естествените и социалните раз-
личия, феминизмът дори прави вътрешно разграничение в понятието 
„пол“. От една страна, се въвежда понятие „пол” (sex), като биологи-
ческо и психологическо състояние, а от друга – „родов пол“ (gender), 
като определен културен модел, в който хората са социално подбу-

                                           
6 Стереотипи и предразсъдъци. http://www.kaminata.net/stereotipi-i-
predrazsadatsi-t28463.html 
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дени да се изразяват с елементите на пола си.7 Двата типа пол са от-
носително независими – gender не произтича пряко от sex. Разграни-
чението показва, че различията в пола, свързани с репродуктивната 
функция, не са задължително свързани със стереотипите за мъжест-
веност и женственост на родовия пол. Това значи също, че биоло-
гичните различия (неравенства) с мъжете не могат да са причина за 
социални различия и неравенства (неравни права). Неравноправието 
трябва да има друг източник.  

Патриархатът е ключов термин в съвременния феминизъм, за-
щото чрез него се обяснява наложеното неравноправие в света. 
Проблемите на жените не идват от биологичните различия и свърза-
ните с тях различни роли на мъжете и жените, а се коренят в социал-
ните различия, които патриархатът (като културен и управленски) 
поражда и налага. За патриархалната обществена уредба е характер-
но: мъжко доминиране и господство; строга йерархия между мъжете, 
от една страна, и между мъжете, жените и децата, от друга; управле-
ние чрез заплаха от насилие по стълбицата на утвърдената йерархия; 
определяне на правилата предимно от мъжете; отношение към жени-
те и децата като към стока.8 Този модел властва навсякъде по света и 
причинява неравноправието на жените, като в мюсюлманския свят 
той е най-близо до абсолютната си проява, а европейският, северно-
американският и източноазиатските патриархати са по-гъвкави. 

Патриархатът е цялостно неприемлив за жените и те го оспор-
ват, а като негов контрапункт сочат матриархата. Феминизмът е пре-
дизвикван най-вече от това, че в патриархалния свят мъжете опреде-
лят всички правила в обществото и в своето семейство единствено от 
собствената си егоистична гледна точка; че те потискат жените и ги 
лишават от икономически и граждански права, за да ги държат под-
чинени; че цялостно ограничават свободната воля на жените; че те 
налагат своите патриархални стереотипи като културен модел на об-
ществото. Непримиримостта на феминизма и до днес се активира от 
множество устойчиви стереотипи, свързани с патриархалния или 
произтичащи от него модели.  

Сред най-старите стереотипи са тези, свързани с представата, 
че мъжкият и женският мозък работят различно; че жените са с по-
ограничени възможности; че жената е второстепенна, по-
                                           
7 Вж.: Хелър, Д. Цит. съч. 
8 Феминизъм. http://bg.wikipedia.org/wiki/феминизъм/ 
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нископоставена от мъжа; че мъжът е силната фигура и непременно е 
успяващ, а жената е негов придатък и има по-малка стойност. В на-
чалото тези предразсъдъци стават основание за ограничените права 
на жената. 

Емблематичен е стереотипът, че жените нямат равни права с 
мъжете. Затова борбата за равни права е изначална и основна цел на 
феминизма и на обособилите се женски движения. Днес вече в много 
части на света, където се е наложил демократичният модел, жените и 
мъжете са с изравнени права – главно граждански, икономически. Но 
не навсякъде, и по тази причина темата за равните права остава во-
деща за феминизма и е все така актуална. Вниманието на женските 
движения вече се насочва към различни части на света – особено не-
развитите държави, в които неравенството продължава да е непрео-
долим стереотип. 

Стереотип е и това, че свободата на жените е цялостно ограни-
чена. На практика те не могат да избират и са принудени да изпълня-
ват чужда воля. Патриархатът също кара жените да пресъздават в по-
ведението си мъжките идеали за жена и за общуване между половете, 
а не своите собствени, което допълнително ограничава волята им да 
бъдат това, което искат. Жените нямат свободна воля и избор дори 
по отношение на собствената си същност – какво да бъдат и какви да 
са. По тези причини борбата за свобода е неизменна цел за феминиз-
ма. Насочена е срещу всяко потискане над жени – вкъщи, на работа, 
от държавата. 

Устойчив стереотип на патриархалния модел са и възгледите, 
свързани с опредметяването на жената. Отношението към жената е 
като към предмет – нещо, което се притежава, или като към стока. В 
условията на непрекъснато фаворизиране на пазарните отношения 
това се засилва и се проявява по-драматично, като поражда нови сте-
реотипи. Чрез маркетинга и рекламата трайно се утвърждава предс-
тавата, че женското тяло и голотата продават всяка стока. В медиите, 
дори извън рекламите, жените присъстват предимно като красиви 
създания, а често като украшения, от които няма други очаквания, 
освен да радват окото. Това се харесва на голяма част от мъжката 
публика, както и на младите. За тях се налага като успяващ модел в 
живота, свързан със задоволяването на най-първичните вкусове. Този 
стереотип и свързаните с него стават все по-устойчиви и все по-
недопустими за феминизма. Затова, освен с равните права, днес той 
се занимава прекалено често с анализ на реклами, медийни послания, 
маркетингови стратегии, филми, компютърни игри и се произнася за 
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тяхната неприемливост. 
Сред утвърдените стереотипи на патриархалния модел е съз-

даването и налагането на абсурдни или непостижими идеали за жен-
ска красота и присъствие, които са плод на мъжките фантазии. До-
минират представите за женски образи на идеални, безплътни, неху-
манни и недуховни кукленски същества с неестествено идеални раз-
мери и не много разум. Подобен идеал е не само трудно постижим, 
но също – безсмислен и обиден за жените. Въпреки това обаче се на-
лага като предпочитан модел за много от тях. Феминизмът от своя 
страна противодейства на тези тенденции с остра критичност, неп-
римиримост и дори с подражание на мъжкия външен вид и облекло, 
като контрапункт на тази сладникава женственост. 

Стереотип, наложен от патриархалния модел, е и възприемане-
то на жената предимно (или единствено) като сексуален обект. Спо-
ред феминизма това прави мъжете сексисти. Утвърждава се и пред-
ставата, че жената непременно и винаги трябва да е секси, дори е 
длъжна да е секси – в добавка на всичко, което тя е, и което тя прави 
в социалния си живот. Няма обаче подобно изискване към мъжете. 
Тази роля на жените е абсолютно неприемлива за феминизма, а сек-
сизмът става нов прицел на женската съпротива, което постепенно го 
превръща и в стереотип. 

Утвърден стереотип на патриархалния модел е използването 
на двоен стандарт при оценката на жените и мъжете – както за външ-
ния вид, така и за поведението им. Външният вид се е наложил като 
задължителен (или единствен) критерий за оценка на жените. Дори 
когато се оценяват други техни качества и умения, непременно се 
оценява и външният им вид или пък се търсят някакви особени лич-
ностни свръхдостойнства, които да го компенсират. Обезателно же-
ните трябва да са красиви – това е най-съществената оценка за тях. 
Външният им вид е изключителен приоритет и те често развиват 
неврози на тази тема или психически хранителни разстройства. Съ-
щевременно сексуалната оценка за мъжете обикновено е базирана на 
техните постижения, успехи, социални умения и положение. Мъжете 
не трябва да са красиви, нито да полагат специални усилия за външ-
ния си вид. Достатъчно е да са умни и (или) богати. Двойният стан-
дарт за външния вид се прилага и при оценка на сексуалната освобо-
деност в поведението на мъжете и жените. Развратът е свързан пре-
димно с жените. Жената с много партньори има лоша репутация, а 
мъжът с много партньорки се приема за нещо естествено и това по-
вишава репутацията му. Според феминизма патриархалният модел 



ВАЛЕНТИНА ДРАМАЛИЕВА 259 

 

дава на мъжете пълна сексуална разюзданост, а жените винаги са 
жертва. Те са обект на сексуално потискане и експлоатация. Затова 
феминизмът иска да освободи жените от редица сексуални ограниче-
ния, а също – да наложи еднакви сексуални отговорности на мъжете 
и жените. 

Постигането на равноправие за жените е свързано с преодоля-
ването на множество стереотипи, а борбата с тях е предизвикателст-
во за феминизма. Той търси различни традиционни средства, които 
да гарантират успех на начинанието. Феминизмът разчита на пре-
димствата на морала като най-стария регулатор. Това поражда и не-
обходимостта от определена сексуална етика, която да регламентира 
правата, отговорностите и задълженията на двата пола в сексуалния 
живот и да регулира сексуалната свобода. Често обаче се стига до 
морализиране.  

Феминизмът традиционно разчита и на правния регулатор. За-
коновото регламентиране на равните права безспорно е добър вари-
ант за гарантирането им, особено в демократичното общество. Проб-
лемът идва от това, че феминизмът стига до крайност, разчитайки за-
конът да изпълнява някаква морално-назидателна роля и да предпис-
ва моралните ценности на обществото. Очаква се също законът да е 
средството, което да промени обществото, мисленето и навиците на 
хората и така да гарантира постигането на желаното състояние. По-
добни морализаторски функции са твърде пресилени и далеч от въз-
можностите на правния регулатор.  

Използването на политиката и класическите форми на полити-
ческата борба също са предпочитано средство от феминизма за пос-
тигане на целите. Идеите на феминизма като движение са полити-
чески ориентирани, защото изискват социални и институционални 
реформи. Политическите изисквания и лозунги често са за радикална 
промяна „на всяка цена“. Сред утвърдените средства в борбата с не-
равенството се открояват квотите. Те осигуряват равно участие на 
мъжете и жените в различни дейности. Това е широко практикуван 
модел в скандинавските страни, където се въвеждат квоти както в 
образованието, така и в политиката, администрацията, бизнеса. Заед-
но с това се търсят начини за създаване на добри условия за профе-
сионално развитие на жените. Но квотите не трябва да се абсолюти-
зират, защото това далеч не винаги е най-справедливото решение за 
равни права между половете, а имат и други негативни последици. 

Освен посочените традиционни средства феминизмът днес из-
ползва и политическата коректност, като сравнително ново явление – 
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продукт на миналия век. Важно е да се вникне отвъд повърхността 
му и да се анализират неговите възможности и слабости. Съвремен-
ният феминизъм дотолкова е обвързван с коректността, че връзката 
им вече се визира като негова специфика. Тази връзка има различни 
аспекти. Първо, феминизмът се сочи като един от източниците, по-
родили коректността, като заедно с това много разчита на нея и я 
ползва за постигане на целите си. Второ, политическата коректност 
оказва силно влияние върху феминизма. Освен че е предпочитано 
средство, тя го променя чувствително. Трето, често се твърди, че 
(особено на Запад) политическата коректност е отишла до крайност и 
с нея се прекалява именно заради феминизма. Очевидно влиянието 
му върху нея е все така силно. Четвърто, политическата коректност 
продължава да се сочи като модерна политика, която е панацея за 
проблемите на неравенството, несправедливостта и всички вредни 
стереотипи в обществото. Същевременно обаче именно тя създава 
нови стереотипи, включително и за феминизма. 

Политическата коректност като понятие 

Популярната „Уикипедия“ определя като политически корект-
ни онези изрази, идеи, политики и модели на поведение, чрез които 
се ограничава социалното и/или институционално унизително отно-
шение на база раса, пол, култура, сексуална ориентация, професия, 
религия, увреждане или възраст.9 Смисълът на ограничаването е да 
се въведат нови модели на поведение, които да заменят досега съ-
ществуващите и така да се тушира неравенството между различните 
социални групи в обществото. Очаква се също, че правилните думи 
могат да променят и оформят света, в който живеем, а наложените 
нови модели на поведение – да сътворят желаната обществена среда. 
Обидните названия действат както вулгаризмите – опорочават света, 
а езиковите конструкции, наложени от политическата коректност, 
могат да го реконструират в правилна посока.  

Политическата коректност е съвкупност от различни ограни-
чения (забрани), които имат за цел да подпомагат и поддържат ши-
роки обществени, политически и образователни промени, насочени 
най-вече към преосмисляне на исторически наложили се несправед-

                                           
9 Вж.: О’Кели, К. Цит. съч. 
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ливости, причинени от предразсъдъци, свързани с различия като: 
пол, раса, произход, сексуална ориентация, етническа и религиозна 
принадлежност, увреждания и др. Накратко – ограниченията целят да 
сведат да минимум социалните и институционалните нарушения в 
контекста на определени различия между хората. Те са многообразни 
и многопосочни – засягат всички сфери и се отнасят до езика, пове-
дението, мисленето, идеите и политиките. С всичко това политичес-
ката коректност се налага като една модерна политика. 

Най-често политическата коректност се свежда до езикови ог-
раничения, защото езикът е изразител на всичко в обществения жи-
вот. Политическата коректност е изискването всички да използват 
думи и поведение, които със сигурност не са обидни за останалите 
хора или групи от хора. За по-голяма яснота се забранява това, което 
би могло да предизвика обидна асоциация, като то се заменя с нео-
бидно. Затова политическата коректност често се разбира като сама-
та замяна на обидните думи с други, които по необиден начин да из-
разяват съответните различия между хората и групите. Политическа-
та коректност е също използването на „заместители” и на „неутрален 
език”, разчитайки, че това може да контролира (и да промени) мис-
ленето и поведението на всички хора в обществото. 

Ограниченията на политическата коректност обаче имат за цел 
да обхванат цялостно не само езика, но и мисленето – идеи, мирог-
лед, наука, ежедневно мислене, а също и поведението – вербално и 
невербално, както и различните политики, които управляват общест-
вения живот. Самите начини за постигане на тези ограничения също 
са политическа коректност. Налаганите задължителни стандарти за 
езикова комуникация, поведенчески модели и начини на мислене це-
лят да демонстрират неутралност, безпристрастност, търпимост, поч-
теност към определени групи или малцинства в обществото, които 
обичайно се считат за неравноправни, дискредитирани, онеправдани. 
Групите могат да са полови, професионални, социални, възрастови, 
национални, етнически, религиозни и др. Ако не се съблюдават стро-
гите ограничителни стандарти, то общоприетото мнение или пред-
става за тези групи се приема в обществото за вербална агресия, пре-
дубедено поведение и език, поведение и език на омразата, антилибе-
рализъм, радикализъм, ксенофобия, расизъм, дискриминация, поли-
тическа некоректност.  

Политическата коректност има дълбоко противоречив харак-
тер. Тя налага ограничения (стигащи до крайност), но в името на 
благородни цели. Това дава основание на някои да я нарекат „дикта-
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тура на добродетелта”.10 Етическото одобряване на всяка диктатура 
обаче винаги си остава съмнително. Забраните се разпростират в раз-
лични посоки и могат да достигнат чудовищни размери и прояви – 
дори духовно и физическо преследване на хора в демократична сре-
да. Заради политическите си цели и използваните политически сред-
ства коректността се превръща в тормоз над хора, споделящи раз-
лични възгледи. Противоречивата същност на това явление предиз-
виква критики, възражения, резерви и съпротива, заради които тя ця-
лостно може да се окачестви като един „не много успешен опит да 
бъде институционализирано доброто възпитание“.11 

Няма единодушие по темата за възникването на политическата 
коректност. Макар и слабо застъпено, има мнение, че тя е естествено 
обособена – изгражда се върху механизма на оспорване на старите 
ценности.12 Повечето автори обаче смятат, че политическа корект-
ност не се появява случайно и спонтанно, а има политически, соци-
ални и културни причини, които трябва да се имат предвид. Същото 
важи и за крайните й форми. Смята се, че тя е създадена преднамере-
но с цел да разруши свободата (на словото), дебатите и здравия ра-
зум, като ги замени с набор от леви идеи за справедливост и равенст-
во. Началото обикновено се отнася към Франкфуртската школа, коя-
то още през 1923 г. в Германия търси нови модели за разпростране-
ние на идеята за комунизма по света. Според други автори, корект-
ността е рожба на либералното движение и свързаните с него кампа-
нии за граждански права през ХІХ и ХХ век. Повечето автори смя-
тат, че тя е късен продукт на съвременната история – ляво-либерален 
теоретичен продукт (идеология) от 60-те и 70-те години на ХХ век, 
мотивиран от трите големи революции, преобразили коренно модер-
ния свят – информационна, сексуална, либерално-демократична. 
Смята се също, че тя се ражда в главите на активистите от новото ля-
во в САЩ.13 Културната война на ХХ век привнася нов акцент и до-

                                           
10 Levine, L. W. The Opening of the American Mind: Canons, Culture, and His-
tory. Boston: Beacon Press, 1996, р. 566. 
11 Артемиев, М. Джулиан Асанж като жертва на радикалния феминизъм 
http://e-vestnik.bg/15453/dzhulian-asanzh-kato-zhertva-na-radikalniya-
feminizam 
12 Polybius. http://en.wikipedia.org/wiki/Polybius 
13 Вж.: Банчева, С. Владимир Буковски: Гейове и феминистки превзеха 
властта. Започна нова Оруелска епоха. http://e-vestnik.bg/7218/  
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бавя различен смислов аспект – стремеж да се утвърдят най-
значимите ценности на човечеството и да се установят нови крите-
рии и правила в търсене на желаното съответствие. През 90-те годи-
ни политическата коректност вече е международно явление. Феми-
низмът също има принос за това. Пак по това време политическото 
дясно налага политическата коректност като пейоративен термин 
срещу рестрикциите в говоренето и поведението, инициирани отляво 
в контекста на културната война. 

Политическата коректност вече не е само една политика, а ши-
роко движение, завладяло особено: политическия живот – партии, 
правителство; институции, правораздаване; медиите; работните мес-
та (в администрацията и бизнеса); образователната система на науч-
но, религиозно и социално равнище.  

Как феминизмът използва политическата коректност 

За феминизма политическата коректност е политика, която 
прилага към езика, поведението и мисленето, за да ги промени в же-
лана посока и да постигне целите си, но в същото време така той 
променя себе си и създава нови стереотипи. 

Езикът е сфера, емблематична за политическата коректност. 
Изискването за учтив език и предотвратяване на всякакви обиди е 
стремеж да се наложи доброто възпитание, както и равноправие. Ог-
раниченията обаче са свързани и с множество крайни решения, които 
не само че не винаги постигат целта си, но често са безсмислени или 
смехотворни. Например една от основните забрани в английския 
език е да не се ползват утвърдилите се miss (госпожица) и missis 
(госпожа), защото разкриват съпружеския статус на жените, докато 
за мъжете има само една форма – mister (господин). Така се ражда 
нов, универсален термин – miz. В българския език също е налице по-
добна тенденция – изискването да се употребява само „госпожа“ като 
общо понятие, защото понятието „госпожица“ се възприема като 
обидно за зрели, макар и неомъжени, жени. Не е ясно обаче до каква 
възраст „госпожица“ изобщо е уместно като обръщение и кога става 
обидно. Всичко е въпрос на тълкуване. Езиковедите-реформатори 
срещат и други предизвикателства. Според тях трябва да се намери 
нова дума и за жена, защото утвърденото в английския понятие 
woman е дълбоко обидно за жените, тъй като съдържа в себе си ду-
мата за мъж – man. Подобна промяна се търси и за други утвърдени 
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думи в английския, които се определят като унизителни и обидни за 
жените. Търсят се и родово неутрални думи, за да заместят такива, 
които имат изразен мъжки характер (в английския са много) – напр. 
замяната на fireman (пожарникар) с firefighter и на policeman (поли-
цай) с police officer, както и на man made (изкуствено) със synthetic, 
цели да се премахне съставката man (мъж). Драматичен е случаят с 
думата history (история), която феминистите разглеждат като съста-
вена от две думи – his (негов) и story (разказ). Интерпретацията на 
историята като „неговата история“ е обидна за жените, но заедно с 
това експонира и стереотипни женски комплекси.  

Както е видно и от примерите, ограниченията на политическа-
та коректност към езика целят да го изчистят от думи, които са обид-
ни за жените. Ясно е обаче, че обидата винаги е въпрос на интерпре-
тация и не винаги е ясно какво точно я предизвиква. Жените катего-
рично не приемат обиди, „мъжки“ думи, унизителни интерпретации, 
а също – думите да изразяват неравни права. Затова не искат думи, 
разкриващи съпружеския им статут в деловото общуване и пледират 
официалното обръщение към тях да е само едно – както към мъжете. 
У нас в деловото общуване също се налагат родово неутрални думи, 
макар това да е трудно за българския език. Например да се употребя-
ва само колега, а не – колежка, а също – директор, министър, предсе-
дател, преподавател и др. Няма такова изискване в английския, защо-
то съществителните не са родово определени. Някои ограничения 
имат разумно основание, но голяма част от смятаните за обидни ин-
терпретации са твърде крайни и дори смехотворни, а често сериозно 
затрудняват общуването. 

Към ограниченията на езика се присъединяват и други мал-
цинствени групи – хомосексуалисти, цветнокожи, етноси и др., които 
искат да изолират нежелания език, определяйки го като „език на ом-
разата“ – hate speech. Характерно е, че забраните започват да се нала-
гат и със закони. В САЩ например има много такива забрани и всеки 
може да бъде съден за нарушаването им. Дефинициите обаче не са 
устойчиви, което затруднява интерпретацията на обидните квалифи-
кации. Освен че много утвърдени думи се обявяват за обидни и не-
допустими, се наблюдава и обратната тенденция – думи, които са 
били обидни, се натоварват с нов смисъл и стават не само неутрални, 
но и позитивни определения. Подобни неологизми показват, че наис-
тина могат да се случват положителни промени в посока от езика 
към социалната практика. Такъв е случаят с думата queer (необичаен, 
странен, чудат), която в английския дълго се ползва като обида – 
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презрително определение на човек с хомосексуална ориентация. Но 
от 90-те години феминизмът я превръща в неологизъм с позитивно 
съдържание като събирателно нарицателно за хора с нетрадиционна 
сексуална ориентация или полова идентичност.14 Днес това вече е 
понятие в джендър изследванията, науката, литературата, ежеднев-
ното общуване, и то в глобален мащаб, включително и в българския 
език – куиър. 

Заедно с ограничаването на езика, феминизмът ограничава и 
свободата на словото. Така посяга и върху свободата на мисленето и 
дискутирането, което е посегателство срещу демократичните свобо-
ди, а също – проява на нетолерантност. Забраните, заплахите и бю-
рократичните мерки будят страх или насмешка, а често – и съпроти-
ва. Освен това премахването на обидния език в повечето случаи само 
потиска симптомите, а не премахва самия проблем. Затова учтивите, 
коректни евфемизми, като позитивни заместители на „обидните“ ду-
ми, скоро също стават обидни. Докато да си гей за повечето хора е 
пример за нещо, което не искат да бъдат (нито самите те, нито децата 
им), това ще бъде обида. Създаването на нова дума няма да реши 
проблема, а само ще разшири в бъдеще речника на обидите. 

Поведението е другата изключително важна сфера, към която 
феминизмът отправя политическата коректност. Строго ограничено-
то поведение трябва да демонстрира уважение и зачитане на жените 
и да не се допуска дискриминация, като така се допълват езиковите 
ограничения. Подобни забрани обаче също не винаги постигат цели-
те си и дори по-лошо – често предизвикват своето отрицание. В ня-
кои случаи ограниченото поведение води точно до обратното и пре-
дизвиква резултати, които са още по-неблагоприятни или трудно 
предвидими. Нееднозначно се приема например изискването да се 
тушира всякакъв мъжки контекст или намек в отношението към же-
ните на публични места и в работната среда, и дори изобщо да се 
изолира родът. Така феминистите налагат изискването да не се из-
тъква каквато и да било лична информация (включително пол) при 
кандидатстване за работа, попълване на формуляри или подготвяне 
на CV. В английския това все пак е възможно (за разлика от българ-
ския), тъй като полът не може да се установи по имената (особено 
фамилните). Смята се, че това е много важно, защото предотвратява 
евентуална възможност за дискриминация при кандидатстване за оп-
                                           
14 Куиър. http://bg.wikipedia.org/wiki/куиър/ 
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ределени позиции, когато трябва да се имат предвид само уменията, 
способностите и постиженията на един човек. 

Ограниченото поведение вече се смята за нормално и дори 
изобщо не се обсъжда. Под натиска на политическата коректност хо-
рата мислят, че трябва да приемат за нормално всичко, което някой 
(официоз) налага. Това води като резултат до формирането на из-
ключителен конформизъм. Не само в Америка, но и все повече в Ев-
ропа, хората усвояват конформисткото поведение като шаблон и 
считат, че за да си успешен в работата си, задължително трябва да си 
конформист. Политическата коректност фактически не постига съ-
щинска промяна, а само едно лицемерие – външно зачитане на стан-
дартите, а не тяхното вътрешно приемане. Лицемерието привидно 
прикрива истинските проблеми с коректен език и поведение, но те 
остават и тлеят, чакайки удобен повод да изригнат с нова сила. Заед-
но с това съвсем реална е и заплахата от ксенофобия, която е посто-
янна, ирационална ненавист и страх от различните, непознатите, 
„другите“ групи. В обществото забраните водят до опасно групиране, 
сепариране и противопоставяне. 

Конформизмът завладява и законодателството. Създават се за-
кони, които да гарантират правилното поведение и да не допускат 
такова, което би обидило или дискриминирало жените на сексуална 
основа. Емблематични например са законите за забрана на сексуал-
ното насилие – особено в работната среда. Целта тук е да се ограничи 
поведението на мъжете, които, според феминизма, по принцип (или 
по определение) са сексисти. Затова всичко, което може да има от-
ношение към секса, трябва да бъде изключено от всекидневното 
формално общуване между мъжете и жените. Така флиртът, компли-
ментите, сексистките вицове, историйки, жестове и намеци са абсо-
лютно забранени. Всички тези, на вид безобидни, действия се опре-
делят като сексуално насилие, забраняват се от закона и се заклеймя-
ват като недопустими. Смята се, че те са агресия, която угнетява же-
ните. 

Забраните, гарантирани от закона, както и предвидените в него 
наказания, със сигурност постигат определен успех в регламентира-
нето и регулирането на поведението между двата пола. Заедно с това 
обаче се налага конформизмът, който само претендира, че постига 
всичко това, но никак не е убеден в смисъла на тези действия. Като 
отрицателна последица трябва де се посочи и стагнацията, която по-
добни ограничения налагат в публичното общуване. От страх да не 
бъдат обвинени в сексуално насилие и потисничество, много мъже се 
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притесняват дори да остават насаме със своите подчинени или коле-
ги – жени. Налице е и друга опасност – законът да бъде използван 
недобросъвестно и някой да бъде обвинен и осъден за сексуално на-
силие като отмъщение, конкуренция или по друга причина. Възмож-
но е подобен акт да провали кариерата или имиджа на набеден слу-
жител. В България подобна заплаха е по-скоро изключение. Законите 
у нас често се игнорират или заобикалят, а мачисткото поведение все 
още се толерира и се възприема като геройство, а не като укорим акт, 
дори в работната среда. 

Начинът на мислене, идеите и идеологиите са сфера, където 
феминизмът също налага политическа коректност. Но убежденията 
не се променят със забрани и наказания, а въздействието върху мис-
ленето винаги е драматично за обществото. Историята на човечест-
вото недвусмислено показва, че потискането на идеите никога не во-
ди до тяхното изчезване, а напротив – прави ги по-жизнени и актив-
ни. Идеите могат да бъдат победени от по-добри идеи, а не от голос-
ловно отричане и забрана. Крайните позиции на феминизма го прев-
ръщат в настъпателна идеология, но с паравана на политическата ко-
ректност. Много хора виждат в това заплаха за обществото, защото 
демокрацията се руши отвътре, като се използват собствените й 
средства. Коректността на феминизма се изявява като цензура, кри-
териите се задават като даденост, а забраните се налагат като табута. 
Диалогът става излишен – другомислещите често не се допускат до 
публични форуми да изразят мнение.  

Самите лидери на феминизма (и на различните малцинства) 
все по-често предизвикват недоверие и подозрение в обществото. 
Техните идеологически и политически усилия не се приемат едноз-
начно заради съмнение в безкористността им. Смята се, че активис-
тите на феминизма често се грижат за правата на жените само при-
видно, а всъщност обслужват собствения си интерес. Колкото по-зле 
са малцинствата, толкова по-добре са техните лидери, които по-
активно ги защитават и печелят дивиденти от това. Това поражда не-
съгласие и съпротива както сред жените, така и в цялото общество. 
Жените все повече си дават сметка, че крайният феминизъм, с него-
вите политически коректни забрани, е една цензура и тирания, нат-
рапена от разни активистки. С всичко това феминизмът е срещу же-
ните – пречи им да избират това, което харесват – и руши живота им. 
Така в Америка вече има антифеминистки движения – например 
„Жените на Америка срещу феминизма“, които имат доста поддръж-
ници, издават списания и формират своя политика. 
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Политическата коректност е опасна и заради това, че освен 
външни забрани към езика и поведението, тя налага и вътрешни ог-
раничения. У хората постепенно се поражда самоограничение и ав-
тоцензура, основани на страха от политически репресии. Корект-
ността е разрушителна промяна „отвътре” за всеки индивид, а не са-
мо за обществото. Създават се послушни хора, които доброволно се 
отказват от свободата на словото, угоднически демонстрират вяр-
ност, цялостно рушат отвътре свободата. Освен защита на права, 
вежливост и толерантност, коректността е заплаха за обществото и 
форма на тирания, чрез която феминизмът властва. 

Новите стереотипи на феминизма 
Феминизмът има за цел да се разрушат стереотипите, налага-

щи представи, практики и поведение (вербално и невербално), които 
са свързани с неравенството на жените. Някои стереотипи наистина 
се рушат, а други – само привидно. Наред с това обаче се създават 
нови стереотипи, подценяващи жените. Технологията е една и съща 
– стереотипите са резултат от абсолютизирането на наложените нови 
модели и решения. Несъмнен е приносът и на политическата корект-
ност. 

Стереотип е например представата, че мъжкото поведение към 
жените, като към жени, е основна причина за проблемите на жените. 
Феминизмът опитва да моделира мъжкото поведение чрез полити-
ческата коректност – налага ограничения и забрани върху езика, 
действията и мисленото на мъжете. Тези усилия, чието начало е от 
края на миналия век, доминират в света. Възможно ли е това да се 
случи толкова бързо, при положение, че половите отношения са от-
както светът съществува и мъжете винаги са се отнасяли към жените 
като към жени?  

Нов стереотип е и допълнителното принизяване на женската 
роля. Това е свързано с утвърждаване на разбирането, че най-ценните 
дейности за обществото се извършват извън къщи и точно те са кри-
терий за стойността и реализацията на човека. Така дейностите, 
свързани предимно с женската природа – създаването на живот, въз-
питанието на децата, правенето на уюта, се обявяват за маловажни и 
нежелани от жените. Жената-домакиня става безполезна. Тези дей-
ности обаче придобиват ценност, когато се изнесат извън дома и се 
„професионализират“ – т.е. вършат се срещу заплащане. Затова нап-
ример за възпитанието на децата се разчита все повече на училището 
и на външни специалисти; за домашния уют – на съответните дизай-
нерски и други фирми, които го осигуряват. „Аутсорсването“ на дей-
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ности е в контекста на пазарните отношения, но то омаловажава и 
подценява женската същност не по-малко от патриархата. Същевре-
менно жената се натоварва двойно. От една страна, тя е непрестижно 
ангажирана с домашна работа, деца, възпитание, грижи за дома, кое-
то не е достатъчно, защото не се цени. От друга страна, тя се нато-
варва допълнително с други, външни за дома, дейности, чрез които 
се сравнява с мъжете и така се оценява поведението й в обществото.  

Стереотип е също налагането на представата за жената 
като жертва на всичко мъжко. Все по-често жената намира 
причината за всичките си неудачи в мъжа, който утвърждава 
като свой основен враг. Позицията на вечната жертва, както и 
позицията на постоянния враг, са далеч от представите за пол-
зотворно човешко съществуване. Това създава и стереотипа на 
вечно мрънкащата и вечно недоволна от съдбата си жена. Затова 
се казва, че днес феминизмът е перманентно оскърбен, възмутен, 
погнусен, унизен, обиден. Това обаче поражда и реваншизъм. 

Друг стереотип е свързан с налагането на борбата между поло-
вете като даденост в човешките отношения. Това е резултат от абсо-
лютизирането на борбата във формулата „борба за равенство“, обя-
вена за основна цел на феминизма. Тя все повече се превръща просто 
в борба между половете – безсмислена борба, която продължава да 
ражда чудовища и нови стереотипи. От друга страна, стереотипът е 
свързан с реваншизма, породен от ролята на жената като жертва. Та-
ка агресията също става неизменна част от феминизма и дори го зав-
ладява цялостно. 

Налага се също и стереотипът, че феминизмът е задължителна 
комбинация от власт и отмъщение, по аналогия с политическата ко-
ректност. Коректността изначално и безусловно включва и двете: 
отмъщение – за реванш на причиненото, и власт – за постигане на 
желаните социални промени. Феминизмът използва същите средства, 
срещу които се бори – принудата за определено поведение също е 
насилие. А властта е важна, за да се осигури държавната намеса, коя-
то да гарантира принудата. В този контекст са опасенията на извест-
ния руски дисидент, Владимир Буковски, че по света гейове и феми-
нистки превземат властта.15 

Стереотип е и чувството за малоценност, което се задълбочава. 
По принцип то е добре познато на жените, но в случая не е породено 
                                           
15 Вж.: Банчева, С. Цит. съч.  
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от патриархалния модел, а от самия феминизъм, който претендира да 
освободи жените от него. Чувството за малоценност се поражда от 
постоянната борба и от неудовлетвореността за резултатите. От дру-
га страна, то е резултат от това, че феминизмът сам наложи като же-
лан модел предимно мъжки качества – студенина, сила, борбеност, 
преуспяване. Същевременно създаде негативизъм към смятаните за 
типично женски – търпеливост, сърдечност, чувствителност, мило-
сърдие. Така жените се срамуват от заложбите си, вместо да ги усъ-
вършенстват и налагат като желани еталони. Нещо повече – те водят 
борба за преодоляване на женските качества и за придобиване на 
мъжките модели на поведение. В неравното състезание с мъжете же-
ните се опитват да са „по-мъже от мъжете“ и често се превръщат 
точно в онова, което са ненавиждали в предишните времена и соци-
ални модели. Искра Виденова нарича това „краен, криворазбран фе-
минизъм“ и казва, че „изневерявайки на себе си, преставаме да бъдем 
жени, но и мъже не можем да станем“.16  

Сред най-неочакваните стереотипи на феминизма днес е мора-
лизмът, често доведен до крайност. На пръв поглед това изглеж-
да странно, защото поначало феминизмът се заражда като ан-
титеза на определени морални стандарти, като желание за 
промяната им и като стремеж за сексуална освободеност. Ха-
рактерно за крайния феминизъм днес е, че с помощта на политичес-
ката коректност търси да комбинира действието на всички системи 
за регулиране в обществото – морал, право, политика. Очевидно се 
наблюдава своеобразно завръщане към големите надежди за въз-
можностите на морала като регулатор. Очакванията са да ба-
лансира сексуалните отношения, да гарантира равни права меж-
ду половете и така да постигне справедливост в обществото. 
Като проява на морализъм може да се посочи изискването на 
феминизма за специална сексуална етика. За налагането й обаче се 
разчита много на законите (правото) и на държавата с нейната поли-
тика. Видно е, че и на правото, и на политиката се възлагат допълни-
телни и прекалени морализаторски функции, което усилва влиянието 
на крайния феминизъм в света. 

Това засяга не само САЩ, където Хипи движението, с прокла-
мираната сексуална свобода, вече е само спомен. Дори Швеция е не-
узнаваемо променена от радикалния феминизъм през последните 40 
                                           
16 Виденова, И. Криворазбраният феминизъм. www.hera.bg/s.php?n=59 
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години. Според Максим Артемиев „някога прогресивната родина на 
„шведския грях“ (Swedish sin), шествала начело на сексуалното осво-
бождение на Европа и света, сега е унил резерват на принудително 
пуританско благочестие, където лютеранските пастори и техните 
проповеди са заменени от проповеднички и проповедници на феми-
низма и политическата коректност, които наказват не по-малко суро-
во плътските грехове с помощта на всемогъщата държава“17. Край-
ните феминистки придобиват огромно влияние и неограничена власт 
в кралството чрез законодателството, което сами са създали. Според 
американския професор Дон Кулик „от модел на сексуална освобо-
деност през 60-те и 70-те години на ХХ век днес скандинавските 
страни са се превърнали в държавите с най-репресивните сексуални 
закони в западния свят, като в основата им лежи посланието, че сек-
суалността на гражданите принадлежи на държавата и тя има право 
да я регулира и наказва“18. Правителствената политика днес интер-
претира свободата на секса единствено като експлоатация на женс-
кото тяло от мъжете. Законите вече напълно гарантират равенството 
между половете (квоти за жените, задължителен отпуск по бащинст-
во, безплатен достъп до висше образование за всички), а сега се на-
сочват към пълно ликвидиране на сексуалното потисничество. При-
мери за това са забрана да се купуват услугите на проституцията; но-
ва дефиниция за изнасилване; промяна в мъжката сексуалност, като 
се научат момчетата да правят секс само ако са емоционално обвър-
зани. Морализмът завладява шведското общество и насърчава да се 
предоставят все повече права и възможности за „потиснатата поло-
вина”, което обаче крие заплаха от обратна дискриминация. Това се 
очертава и като световна тенденция. 

Посочените дотук стереотипи са особено устойчиви, защото са 
свързани с човешките представи и с мисленето. Безспорно е обаче, че 
сред най-ярките стереотипи са тези, свързани с езика, защото засягат 
всяко общуване – дори и най-повърхностното. Като цяло те се про-
менят по-лесно, но заедно с това имат огромно влияние върху об-
ществото. Стереотипното говорене влияе също и върху мисленето и 
така му добавя нови стереотипи. По този повод Владимир Буковски 
казва, че нещата са започнали да наподобяват Оруел – „измислят се 
някакви нови думи, и ако не ги наричаш така, те обявяват за „мъжка 
                                           
17 Артемиев, М. Цит. съч.  
18 Банчева, С. Цит. съч.  
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шовинистична свиня“; „стига се и до абсурдното пренаписване на 
Библията, в която Бог е жена“19. 

Политическата коректност се налага като политика, която ог-
раничава езика, предписва определено поведение и създава идеоло-
гия, целяща да преодолее старите стереотипи, свързани с неравенст-
вото на жените. Заедно с това, като криво огледало, тя променя обра-
за на феминизма. Някои приемат този образ за гротеска, а други – за 
чудовище. Несъмнено с нейна помощ се пораждат не само нови сте-
реотипи, но и нови проблеми за феминизма. Така се стига до прев-
ратната представа за феминизма, която властва днес, а именно: че 
жените искат да изземат абсолютно всичко от мъжете; че искат на 
всяка цена властови позиции; че непременно трябва да подчинят 
всичко на себе си; че са потискани, когато се държат с тях като с же-
ни; че са жертва на всичко мъжко; че могат без мъжете; че са си са-
модостатъчни; че са само един социален конструкт. Затова и феми-
нистките движения често се възприемат като обикновена борба за 
власт или особено (настървено) междувидово отмъщение. Властта и 
отмъщението вече са специфика на феминизма. Джендър изследва-
нията допълнително допринасят за утвърждаване на тези представи и 
за налагане на нови стереотипи. Същевременно те също подклаждат 
политическата коректност. И колелото се завърта отново. 

                                           
19 Пак там. 
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AND POLITICAL DIMENSIONS 

The present paper reveals an analysis of feminization of teaching profession and its place 
in the contemporary Bulgarian society. The paper deals with different problems related 
to: 1) the choice of teacher’s profession as influenced by family environment and the 
meaning of the mother (who is a teacher); 2) the motivations and objectives, which male 
and female teachers have in their work. 3) The social activity of the teachers and 
particular political accents. The empirical base of the present paper is several authors’ 
surveys conducted with teachers: 1) unrepresentative survey of 220 teachers carried out 
in 2003-2004; 2) In-depth interviews with male teachers conducted in 2006. The basic 
conclusions are that the feminization of teacher’s occupation is influenced by low 
payment and the lack of specific policy oriented to attract men into the profession 

Keywords: feminization, teachers, education, contemporary Bulgarian society 

Учителите са най-важните фигури в системата на меритократични-
те стандарти, каквито се стреми да бъде образованието, създавайки реал-
ни знаци за успех и равенство при обучението и възпитанието на учени-
ците (Парсънз). Учителят заема съществено място в училищното битие на 
детето и има пряко участие в неговите избори, интерпретация на действия 
и цели. Настоящата статия представлява анализ на феминизацията на 
учителското занятие като имаща отношение към активната въвлеченост 
на учителите в микросвета на всеки учащ. В статията се обосновава теза-
та, че преподавателят, преди да конструира пространства и дефинира по-
зиции за индивидите (които обучава), самият той в своята социализация 
също е повлиян от феминизирането на занятието и неговата субкултура. 
В учителската професия преобладават жените – те съставляват 84,5% от 
общия брой на учителите в страната за 2012 г.1 Паралелно в настоящия 

                                           
1Образование в Република България, НСИ, 2012 . 
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анализ се развива идеята, че високата степен на индивидуализация в рабо-
тата с учениците и предназначението на ролята да бъде „пазител” на со-
циалните стандарти са важна предпоставка за феминизирането, свързана с 
ролевия ангажимент, превръщащ учителя в един от „значимите други” за 
учениците, който награждава и отличава децата, но в същото време оказва 
и психологическа подкрепа, придавайки континуалност на фамилната 
привързаност и среда. 

Компонентите на поведенческата и ценностната система на 
учителя, които са свързани с диференцирани стратегии за реализация 
и влияние над индивидите, зависят от статуса на професията, нейната 
субкултура, както и от формирането на самия преподавател. Защото 
от начина, по който един учител възприема своето място в професия-
та, от степента, в която той оценява работата си – като призвание или 
бреме, зависи отношението му към начина на обучение, към склон-
ността за създаване на подходящи мотивации и предразположения у 
учащите. В този смисъл личността на учителя и неговата социализа-
ционна рамка предзадават различни варианти на поведение, стиму-
лиращо търсене на нови подходи и възможности за взаимодействие с 
децата, както и за активизиране на учителския професионализъм.2  

Емпиричната база на тази статия са някоко авторски изследва-
ния на учители: 

− непредставително изследване на 220 учители, проведено 
през 2003-2004 г., от които 150 жени и 70 мъже; това изследване пов-
таря проучване на учителите със същия инструментариум, реализи-
рано през 1996 г.3 Резултатите от 2003-2004 г. по отношение на фе-
минизацията потвърждават нагласите и оценките на мъжете-учители 
в изследването от 1996 г.; 

− дълбочинни интервюта (седем) с учители-мъже, проведе-
ни през 2006 г., дискутиращи темата за отлива на мъжете от учител-
ската професия. 

Статията преминава през няколко тематични акцента: 
− изборът на учителска професия – като повлиян от семей-

ната среда и значението на майката (учителка) за направения избор; 
− мотивите и целите, които мъжете и жените учители имат в 

                                           
2 Weber, G. The Cult of Individualized Instruction. – Educational Leadership, 
1977, № 34, pр. 326-329. 
3  Миленкова, В. Учителят: Социологически портрет. С., 1997. 
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своята работа; 
− фокусиране върху социалната активност на учителите и 

някои политически акценти. 

Изборът на учителска професия 

Ще се концентрирам върху отделни моменти и страни, свърза-
ни с изграждането на учителя, срещани в български условия; ще раз-
гледам обстоятелствата, при които учителското занятие става пред-
почитано и желано – особено от жените; ще представя някои от мо-
тивите за избор на учителска професия. Всички тези неща отразяват 
взаимодействието на индивидуалните решения и социалните ограни-
чения, налагани при избора на занятие. Освен това ще се опитам да 
покажа динамиката на предпочитанията към учителското занятие, 
изразявани от жени, които правят своя професионален избор по раз-
лични причини. Моето внимание ще бъде фокусирано както върху 
конкретните механизми, контролиращи насочването към учителската 
професия на жените, така и върху причините, които го обуславят.  

Личностният избор е само началният модус, в който се раз-
гръща субектната изява; движението на заетостта и моделът, възпро-
извеждани в дадено занятие, шансовете, които пазарът на труда пре-
доставя, също влияят при вземането на решение за влизане в дадена 
професия. Оттук следва, че ако се опитаме да разкрием „вдъхновите-
лите” на джендър избора, както и придобитите и семейно наследени 
ориентации, ще разберем повече за динамиката на професията. В то-
зи ред на разсъждения очевидно е, че моделите на избор, които се 
възпроизвеждат у членовете на занятието, ще имат своето влияние 
върху половия състав и вътрешния живот на професионалната общ-
ност. Влизането на нови членове е начинът, по който се поддържа 
жизнеността на една професия. В същото време хората тръгват към 
професията от различните позиции на своята семейна среда и общ-
ност, с нееднакви ценности и нагласи. Това, което е общо между 
всички тях, е желанието за добра професия, като „добра” има раз-
лични конотации: за едни добра е високо заплатена, за други е твор-
ческа, за трети е резултатна, за четвърти е лека и необременителна, 
за пети е всичко взето заедно. И независимо от множествеността на 
смислите, влагани в „добра”, все пак това понятие визира очаквания-
та в комбинация с изискванията им. Учителското занятие има едно 
благоприятстващо обстоятелство – то присъства в живота на хората 
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много осезаемо и това позволява неговото преценяване и осмисляне 
от различни възрастови гледни точки. По този начин учителската 
професия може да стане обект на избор, който не е прибързан, но не 
е лишен и от информация, защото почти във всички случаи това е 
една прозрачна професия за хората вън от нея – с нейните добри и 
лоши страни. 

И така, кога за първи път индивидите се замислят за учител-
ската професия? Прави впечатление, че децата, чиито родители са 
учители, лесно и относително бързо навлизат в кухнята на учител-
ския живот. Те имат съприкосновение с тетрадките за проверка – до-
машни, контролни, „самостоятелни” и други подобни на тях работи, 
носени вкъщи; стават свидетел на попълването на ученическите бе-
лежници, превръщат се в посредник на телефонните обаждания, при-
състват на родителски посещения, стават слушатели на обсъжданите 
в домашна обстановка класни проблеми:  

„Винаги съм проявявала интерес към учениците на моята май-
ка. Аз познавах повечето от тях, разглеждах с интерес тетрадките им, 
когато майка ми ги носеше вкъщи, а когато станах по-голяма, дори 
помагах при попълване на ученическите бележници за края на срока” 
(учителка по български език и литература, 38 г.). 

„Било ми е интересно какви са учениците в класовете на майка 
ми: аз често я разпитвах за тях, когато някой се обадеше по телефона 
или идваше вкъщи” (начална учителка, 47 г.).  

С една дума, децата заживяват с училищните дела и в началото 
несъзнателно, а после, след години, напълно съзнателно вземат стра-
на в обсъжданията вкъщи по повод събитие, случка или човек. 

„Спомням си, че веднъж се беше случило нещастие в семейст-
вото на един от учениците; друг път някой беше претърпял операция, 
аз се интересувах как е протекло всичко, няколко пъти придружавах 
мама при посещения” (учителка по история, 45 г.). 

Децата започват да преживяват заедно със своя родител-
учител съдбата на един или друг клас; интересуват се от учениците, 
при това в много от случаите, без изобщо да ги познават. В ситуаци-
ята на приобщаване към учителската професия в тази детска възраст 
особено въздействие върху детето оказват нередките посещения в 
училище, когато заедно с мама (най-честият случай на учител вкъщи) 
по различни поводи то влиза в класната стая, сяда на чина до големи-
те ученици. 

„Винаги ми е било много приятно да придружавам майка си в 
училище; всички проявяваха особено внимание – даваха ми химикал, 
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молив, тетрадка, сядах до някого от големите ученици, наблюдавах 
какво прави, слушах” (учителка по български език, 49 г.).  

Детето влиза в учителската стая, става обект на специално 
внимание и симпатии от страна на другите учители. Естествено е в 
тази ситуация то да се чувства много доволно, да иска често да ходи 
на училище, да стои в часовете и да слуша как мама изпитва и пише 
бележки, как преподава. По този начин детето от учителско семейст-
во естествено навлиза в учителската професия, възприема нейните 
страни и специфики. Обикновено след посещенията в клас то се 
опитва да възпроизвежда различни училищни ситуации – на изпит-
ване, наказание, оценяване; трябва да се подчертае, че тази иденти-
фикация е по-често явление при момичетата, като приемане на роле-
ви модели и заучаване и следване на ролеви стандарти. Така първите 
впечатления в ранната доучилищна възраст стимулират в голяма 
степен избора на учителската професия.  

Какво става, когато детето тръгва на училище, т.е., когато вече 
самото то се превръща в обект на изпитване, наказание и оценяване? 
То вече активно започва да участва в училищния живот. Най-напред 
трябва да се отбележи, че детето от учителско семейство с голяма 
лекота приема новата си роля – на него са му познати и известни 
много неща; то знае неизмеримо повече от своите съученици за този 
свят. Първите години в училище оказват решителна подкрепа върху 
професионалния избор и идентификация с професията. Детето живее 
с училището; страда, когато учителката (най-честият случай на пре-
подавател в началната училищна възраст) не е била добра с него, за-
щото сега тя е новият притегателен център и авторитет – тя пише 
„браво” и „отлично”, порицава, доволна или недоволна е; в крайна 
сметка, именно учителката е човекът, който формира самооценката и 
влияе върху детското самочувствие. 

„Бях много заинтригувана от учителската работа, играех „на 
училище” почти всеки път, след като се прибирах вкъщи, естествено, 
аз бях в ролята на учителка. Помня, че това продължи дълго, почти 
до прогимназията” (начална учителка, 48 г.). 

Учителката е най-важната, най-силно въздействащата и значи-
ма личност. Детето повтаря нейните думи, опитва се да говори с 
нейния език, да я имитира, стреми се да бъде като нея. И в това един-
ство на думи и действия, на повторения и творчество детето отново 
приема предизвикателството на учителската професия. В терминоло-
гията на символния интеракционизъм става приучаване към „поема-
не ролята на учителя”. Макар и малките ученици не винаги да назо-
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вават своите желания, те определено се идентифицират със своите 
учители и се чувстват емоционално привързани към тях. С годините, 
когато социалното пространство на индивида постепенно се разши-
рява, когато „каталогът” от професии, до които има достъп, нараства, 
постепенно силните идентификации с учителската професия от дет-
ството в някои случаи започват да избледняват. Защото след преми-
наване на първото детско вдъхновение от учителстването започва 
диверсифицирането, свързано с вариантите от възможности, които 
другите професии предлагат, и това като че ли в най-голяма степен 
респектира личностното въодушевление. От този момент нататък 
учителската професия по-скоро губи, отколкото печели свой нов 
представител.4 На фона на благосъстоянието, което могат да осигу-
рят някои други занятия, учителският статус и работа са по-малко 
конкурентни.  

„Бях на 13-14 години, когато реших, че по-добре е да не бъда 
учителка. Имах съученици, чиито родители бяха с материални въз-
можности, по-големи от тези на моите родители. Нещата, с които те 
разполагаха (видеомагнетофон или самостоятелна стая със собствен 
телевизор – това ми беше направило силно впечатление), аз така и не 
можах да получа дълго време. Оставям настрана джобните пари или 
дрехите, с които те разполагаха” (учителка по география, 44 г.).  

Трябва да се уточни, че всички тези колебания много често 
нямат ясна форма и вид, те не са изкристализирали като решения; но 
макар и неосъзнати, внасят пропуквания в иначе стабилната до този 
момент идентификация с учителското занятие, особено при момиче-
тата. В същото време, независимо от проявяваните резерви, учител-
ската професия винаги остава като втори, но сигурен вариант, никога 
„вратата към нея не се затръшва”.5 Аз бих казала, че този втори вари-
ант едва ли е за пренебрегване, особено като се има предвид, че го-
ляма част от специалностите в повечето наши висши училища дават 
и педагогическа квалификация. По този начин, макар индивидите, 
родени в учителски семейства, или пък онези, които са били впечат-
лени от своите учители, с течение на времето да се разколебават в 
своя първоначален избор, те, в крайна сметка, често се връщат към 
преподавателската дейност.  
                                           
4 Савова, Ж. Социално-педагогически проблеми на образованието. С., 1975, 
с. 68. 
5 Lortie, D. C. Schoolteacher. A Sociological Study. Chicago, 1975. 
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Не са малко хората, които влизат в учителската професия слу-
чайно, без да са се идентифицирали с нея. Обикновено те се насочват 
към педагогическите специалности просто защото „трябваше да уча 
нещо”, „да завърша нещо”. Така се очертава една внушителна кате-
гория от хора, които не са въодушевени особено от работата на учи-
теля, не са мечтали за нея, но я приемат като свой добър шанс; и зая-
вяват, че са се насочили към нея „просто защото нямаше нищо по-
добро”. От интервюираните учители 68,6% все пак мислят, че са 
„направили добър избор” – от тях мъжете съставляват едва 4,6% (7 
лица). 

Фактор за оставане в професията е и стажът в училище. Най-
често именно сред младите учители се срещат такива, които гледат 
„навън” от занятието, те търсят алтернативи на конкретното си зани-
мание. Обратно, учителите с по-голям стаж (предимно над 10 г.), се 
чувстват уютно и не биха заменили учителския статус с друг. Следо-
вателно проблемът „дали да остана в професията” практически се 
минимизира при учителите със стаж 10 и повече години; учителската 
професия се приема като осигуряваща благоприятна среда и възмож-
ности за развитие. Най-категорични в своята оценка – независимо от 
броя на годините, прекарани в класната стая, са началните учителки. 
Те не желаят да напускат учителската кариера, да я заменят с друга, 
чувстват се добре и сигурно в общността. 

И така: Учителската професия е особено привлекателна за 
ранната училищна и доучилищна възраст, за деца от семейства на 
учители, и най-вече за момичета. С течение на времето емоционална-
та привързаност към учителското занятие може да се изживее и за-
мени с по-слаба симпатия. Учителките с по-голям от 10 години стаж 
в професията оценяват присъствието си в нея като приемливо. Те са 
доволни от работата си, от своите ученици и колеги, докато индиви-
дите, завършили специалности, които предполагат и позиции с по-
високо заплащане, не я одобряват и не мислят да се задържат в клас-
ната стая. 

В този смисъл учителското занятие поощрява влизането на ин-
дивиди, които при други обстоятелства не биха го предпочели. Учи-
телството функционира следователно като професионална защита, 
позволяваща на хората „да приземяват без увреждания своите ста-
тусни аспирации”6. Така учителската социализация като един взаи-
                                           
6 Ibidem. 
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модействащ процес е игра между избор и ограничения в процеса на 
учене, което всъщност представлява разбиране на различните степе-
ни, в които преподавателите се приспособяват към институционал-
ния натиск и реконструират условията си на работа. Специфичната 
природа на възможните влияния върху учителите описва много нап-
равления, по които протича тяхната социализация. В определени 
случаи индивидуалните учителски характеристики, диспозиции и 
способности, въздействащи на процеса на социализация, имат по-
голямо значение, отколкото ефекта на различните институционални 
условия, асоциирани с учителското обучение и среда. 

В хода на разсъжденията за учителската професия значим е 
въпросът – защо се харесва тази професия? А това насочва към мо-
тивите и предпочитанията и имат ли те джендър оцветеност, които в 
значителна степен определят ангажиментите към професията и на-
гласата за тяхното изпълнение. Затова ще се спра на мотивите за из-
бор.  

Учителската професия е една надеждна професия. Обстоятел-
ствата на избора налагат различни критерии: за едни този избор е в 
термините на престижа и професията е ценност, за други той е ком-
промис с амбициите и желанията. Ето защо хетерогенността на мо-
делите на влизане е потенциален източник на различие и в отноше-
нието към работата. По какъв начин и с какво учителската професия 
привлича своите членове и как това се разпластява по полов приз-
нак? Кои са нещата, които индивидите откриват като важни условия 
за влизане и напредване в кариерата и може ли да се твърди, че те се 
различават при мъжете и жените? В крайна сметка, може ли да се го-
вори, че в учителското занятие влизат хора със специфични ориента-
ции и очаквания? 

Първото нещо, което провокира интереса на индивидите, кога-
то избират дадена професия, е конкретната работа, представена като 
съвкупност от действия – техният вид, последователност, особености 
и характеристики на изпълнение. Най-напред мотивите за избор на 
учителското занятие се свързват с т.нар. „същностни” характеристи-
ки на учителската професия – преподаването на знание и контакта 
с млади хора; наричам ги същностни, защото те са следствие от двете 
основни дейности в училище – обучение и възпитание. Тази мотива-
ция се посочва от 83,3% от изследваните учителки и едва от 11,4% от 
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мъжете учители.7 Всъщност забелязва се, че разликата в натрупвани-
ята е значителна, но прави впечатление също, че мъжете имат ориен-
тация по отношение на социалната приемливост на регистрираната 
мотивация. Защото преподаването на знание се свързва и с формира-
не на диспозиция към конкретния предмет, в частност и към знание-
то и ученето въобще; към изграждане на любознателност, откритост, 
интерес към новото. 

Контактът с млади хора е другата устойчива характеристика 
на учителската професия; в този отговор жените отново имат сериоз-
но мнозинство: 83,3% – и 11,4% от мъжете са посочили този мотив. 
Очевидно за жените общуването се превръща в мотив за избор, осо-
бено като се има предвид възможността за контакт с различни поко-
ления. Не е голям броят на занятията, които осигуряват такова раз-
нообразие от продължителни взаимодействия. Тези контакти се 
превръщат във фактор за моралната ценност на учителската роля, 
защото носят в себе си възнаграждението от бъдещите успехи и пос-
тижения на учениците. Придаваната значимост на обкръжението во-
ди след себе си и друго следствие – учителите да не възприемат сво-
ята работа като рутинна, а преподаването, свързано с многократни 
повторения – като недостатък на професията.  

Блейс констатира8, че в първите години на своята кариера учи-
телките са ангажирани главно със социалните изисквания на своята 
професионална работа и среда, като с течение на времето това се 
променя, т.е. в началото на своята кариера учителките в по-голяма 
степен „се вслушват” и търсят подкрепа от ученическите реакции, 
очакват одобрение от тях. С натрупване на годините учителките ста-
ват по-уверени в себе си и в по-малка степен се обръщат към учени-
ците си за подкрепа и одобрение. В този случай отношенията учи-
тел–ученици се бележат от увеличаването на социалната и психоло-
гическата дистанция. Учителките с по-голям стаж стават склонни да 
прилагат рутинни практики, да консервират отношенията в класната 
стая, а неформалните контакти почти изцяло се елиминират.9 

                                           
7  Непредставително изследване, проведено през 2003-2004 г. 
8 Blase, J. J. Socialization as Humanization; one Side of Begining Teacher. – 
Sociology of Education, 1986, № 59(2), pр. 100-113. 
9 Ibidem.  
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Статусни стимули на учителската професия 

Професията може да привлича не само със специфичните дей-
ности, но и със статуса и престижа, който дадено занятие има в об-
ществото, с привилегиите, полагащи се на членовете му. Статусни 
стимули на занятието представляват парите, престижът, сигурността, 
независимостта, потенциалът, професията да бъде „стълб на мобил-
ността”, което означава, да осигурява условия за израстване. Статус-
ните стимули са свързани с относителните ползи, които работата 
обещава. Как стоят нещата с учителската професия? Възможен ли е 
избор на занятието заради подобни стимули? 

Исторически учителският статус се дефинира като нископла-
тен10, защото експанзията на образованието и създаването на масови 
държавни училища поставя на преден план проблема за приемливото 
възнаграждение на членовете. По тази причина заплащането е тряб-
вало да бъде достатъчно високо, за да привлича нови индивиди, но в 
замяна „се обръщало по-малко внимание” на доходите на учителите, 
които вече са навлезли в кариерата.11 

Така се утвърждава правилото, че учителите с дълга служба 
заработвали относително малко повече от започващите учители, кое-
то правило се е запазило и до днес. Учителите по традиция се коле-
баят да посочват материалните придобивки като мотив за професио-
нален избор. Но ако в миналото (в български условия) учителската 
професия се е асоциирала с голяма отдаденост и посветеност на ра-
ботата, с ниска степен на заинтересованост към материалните стиму-
ли, днес учителите проявяват интерес към високите заплати и се бо-
рят за тях. Учителите осъзнават привличащата сила на парите. Раз-
ликата по отношение на пола в ситуацията е следната – 66,6% от же-
ните и 8,5% от мъжете посочват парите като важно и значимо обсто-
ятелство, влияещо на професионалния избор. Това е така, защото 
мъжете си дават ясна сметка, че едва ли учителската професия би им 
осигурила материално благополучие; за разлика от жените, които все 
пак намират учителското занятие като добра, макар и не дотам дохо-
доносна кариера. Невисоката заплата на учителската професия се 
компенсира обаче от относително малкото учебни дни заетост в го-
дината, което е привлекателно най-вече за жените. 

                                           
10 Еddy, E. Becoming a Teacher. N.Y., 1969. 
11 Lortie, D. C. Op.cit.  
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Учителите имат свои конкретни изисквания и неща, които це-
нят в професията си, както се вижда от таблицата. 

В избора на професия днес оказват влияние  
следните неща: жени мъже12 

сигурност на професията; 72,6% 7,1% 
пари;  66,6% 8,5% 
удобство на време (по-големи отпуски, пове-
че свободни часове в деня);  72,6% 12,8% 

престиж  20,6% 4,2% 

Забелязва се, че жените–учителки в голяма степен разчитат на 
стабилността, която учителското занятие им осигурява, каквито са 
отсъствието на сътресения, на психологически и емоционален дис-
комфорт, срещани при немалко професии. Оказва се, че учителите 
имат по-малки опасения в тази посока; веднъж започнали работа в 
дадено училище, те се чувстват сигурни в своето бъдеще на профе-
сионални педагози.  

„Сигурността”, „парите”, „удобството на време” са важни не-
ща и днес повече от всякога се превръщат в механизми, стимулира-
щи избора. В същото време те разкриват „привилегиите на служба-
та”, които се приемат като гарантирани.13 На удобството на време се 
придава значение, особено при интерпретиране на поведението вън 
от педагогическите ангажименти. Повечето от учителките, които по-
сочват удобството на време като привличащ фактор, го съотнасят с 
възможността за осъществяване на други дейности, свързани главно 
със семейството; т.е. това има значение особено за жените; но от 
друга страна, крие и известно безпокойство, защото съвместяването 
на различни дейности намалява времето, посветено на професията и 
пълноценното ангажиране с работа. А това ни отвежда към целите, 
които различните учители си поставят в своята професия. Препода-
вателите всъщност показват своята готовност за налагане на собст-
вен стил, защото всеки учител внимателно конструира начините на 
възприемане и интерпретиране на онова, което е значимо и важно 
според него. В този контекст извеждам индикатора „време”, което 

                                           
12 Останалите респонденти до 100% са дали отговор „нямам мнение” или са 
„неотговорили”. 
13 Lortie, D. C. Op.cit. 
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учителят отделя допълнително, извън часовете в училище; време, 
посветено на четене на допълнителна литература, подготовка на уро-
ци и занимания, работа с ученици и консултации. По-голямата част 
от интервюираните учители (69,5%) заявяват, че посвещават до 10 
часа седмично на работата си (извън часовете в училище; по пол те 
се разпределят – 71,8% жени и 13% мъже); 17,7% твърдят, че отделят 
между 11-15 часа, а 5,0% – над 15 часа на професионалните си анга-
жименти. Тази информация, допълнена от резултатите по въпроса 
„Какво място заема работата във Вашия живот?”, очертава конкрет-
ните измерения на идентификацията със занятието и произтичащите 
от това ангажименти зад училищните стени. 25% от учителите каз-
ват, че „живеят с работата си”, а 42%, че й „посвещават голяма част 
от времето си”. 33,1% от изследваните лица заявяват, че посвещават 
свободното си време „на други неща, които не са свързани с работа-
та”, в този отговор натрупванията на мъжете са най-големи (71,2%). 

Мъжете за професията 

Тръгвайки от предпоставката, че мъжете в по-малко случаи 
биха предпочели учителското занятие, поради ниските доходи, които 
то осигурява в сравнение с други професии, може да се предполага, 
че този избор носи в себе си белега на една силна мотивация; защото 
за разлика от жените, за които този избор е приемлив, за мъжете учи-
телското занятие представлява компромис с амбициите за по-високо 
заплащане. Мъжете като цяло са слабо представени в занятието или 
пък нерядко са обременени от чувство за малоценност, което от своя 
страна затруднява в значителна степен идентификацията на децата с 
мъжете–учители.14 Мъжете и жените реагират различно на природата 
на педагогическата кариера. Възходящите стъпала в учителската 
професия са прекалено малко, за да задоволят амбициите на мъжете. 
Различните социологически изследвания визират сериозни размина-
вания в прогнозите за влиянието на пола върху решението за остава-
не или напускане на учителската професия.15 Мъжете оценяват учи-
телската професия като не добре платена.  

                                           
14 Griffiths, D. E.,Goldman,S. and McFarland, W. J. Teacher Mobility in New 
York City. – Educational Administration Quarterly, 1965, № 1, р. 15-31. 
15 Ibidem. 
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„В миналото, говоря за годините преди 9-ти, учителската про-
фесия е била по-скоро мъжка професия, защото това е била по-
образованата част от населението. Постепенно нещата се променят. 
В последните години учителската професия все повече се феминизи-
ра. Причините за това са много. В годините на социализма имах мно-
го учители мъже. Тогава обаче системата мотивираше самите учени-
ци, а правилата бяха страшно строги” (учител, мъж, 47 г.). 

Обяснението трябва да се търси в някои ценностно-норма-
тивни стереотипи, завладели масовото съзнание и станали во- 
дещи в очакванията към ролите на мъжа и жената. Разбиранията за 
„силния” пол формират схващането, според което мъжът трябва да 
печели повече и това детерминира неговата позиция, превръщайки се 
в един от важните индикатори за неговото превъзходство и домина-
ция. Тъй като учителската професия по правило гарантира не особе-
но високи парични възнаграждения, тя не би удовлетворила мъжете–
учители. Те не се чувстват уютно, а когато мъжът има семейство, 
психологическият дискомфорт се засилва поради недостатъчните до-
ходи. Наслагването на тези gender специфики имплицира и опреде-
лено нежелание за работа зад училищните стени или приемането й 
като нещо временно и ориентиращо представителите на мъжкия пол 
към напускане, което означава, че класното учителство като правило 
не е точката на тяхната идентификация. За мъжете преподавателска-
та работа може да остане ценност в личностен план, но високите 
възнаграждения се асоциират с позиции и статуси вън от класната 
стая. Мъжете в малка степен са склонни да избират учителската про-
фесия, ако имат някакви социално-икономически алтернативи. Евен-
туалното оставане на мъжете в учителската професия е свързано с 
амбиции за административна работа, защото в обкръжение на жени 
мъжете лесно и бързо се налагат със своята инициативност и управ-
ленски умения. В допълнение трябва да се изтъкне и обстоятелство-
то, че мъжете се предпочитат и по-лесно заемат ръководни постове в 
образователните структури. 

Всичко казано като че ли налага основния извод – учителската 
професия е подходяща най-вече за жени, тя е релевантна на техните 
аспирации, стимулира „вътре-вън” плановете им, свързани със се-
мейство, майчинство и т.н. По тази причина повечето жени–учители 
са с висока степен на професионална идентификация и дори да пре-
късват временно своята кариера по една или друга причина, свързана 
със семейството или децата, те винаги и неизменно се връщат в 
класната стая. 
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Едва 8% от жените заявяват, че искат да сменят учителската 
професия с друга, при това те са на възраст от 25-30 години, т.е. от-
скоро започнали работа в училище. Запитани „при какви обстоятелс-
тва бихте напуснали училище” – 86% от респондентките заявяват: 
„не бих напуснала, защото едва ли ще си намеря по-добра работа”. 
Това означава, че учителките са склонни да оценяват своята профе-
сия като добро и сполучливо попадение. Те намират, че работата, 
както и условията, свързани с нея, са благоприятни и надеждни и за-
това не се ориентират към напускане. Трудът в училище, естеството 
на междуличностните отношения са допълнителен фактор за феми-
низация на занятието. Ето защо основателно е твърдението, че учи-
телската професия е подходяща повече за жени, но тя и реално е сце-
на за тяхната изява и прицеленост. 

Друго обяснение за феминизацията на учителската професия 
се свързва със структурата от йерархични зависимости между отдел-
ните социални актьори: ученици, учители, административен апарат, 
управленски кадри в образованието. Самите учители са в качество на 
доминиране само по отношение на своите ученици и то в контекста 
на учебните занимания, зад училищните стени. От една страна, те 
могат да бъдат в статусно по-ниска позиция спрямо родителите на 
тези, които обучават; а от друга страна, „бидейки бегълци от собст-
вената си класа, те са чувствителни към предимствата на кариера-
та”16.  

Социалният профил на учителското занятие има своите исто-
рически основания, свързани с превръщане на учителството в масова 
професия и създаване на задължителните държавни училища през 
ХІХ век. Осигуряването на педагогически кадри (било възпитатели, 
било преподаватели) е представлявало сериозен проблем в ситуация-
та на етатизиране на училищната институция (Фуко), когато са се 
обучавали стотици хиляди деца. Тези кадри са прилагали често пъти 
дисциплиниращи методи към своите възпитаници, но в същото време 
са следвали указания и предписания на държавните чиновници, кон-
тролиращи училището. В съвременните условия тази йерархия на 
професията се възприема по-благосклонно от жените – чисто психо-
логически те нямат проблеми със следването на разпореждания и 
нормативни изисквания; с различните степени на контрол, упражня-
                                           
16 Дюби, Ж. Социалната история и идеологиите на обществата. – В: Духът 
на „Анали”. С., 1997. 
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ван от директори, експерти, Министерство на образованието и т.н. 
Засиленият контрол и формите на инспектиране над училищните 
процеси, системата на изпити, санкционирана от държавата17, про-
вежданите реформи в различни образователни контексти показват в 
повечето случаи намаляване на свободата в действията на учители-
те.18 Затова учителите се утвърждават като една от дисциплинирани-
те и усърдни гилдии с висока степен на йерархична зависимост; за-
това в психологически план тази професия е по-подходяща за жени, 
тъй като мъжете в по-голяма степен искат самите те да инициират 
стандарти и правила и по-малко да бъдат техни изпълнители.19  

Именно в този смисъл трябва да се разбира инертността в об-
разованието. Инертност, която е следствие на йерархичния дух на 
системата. Учителските перспективи кореспондират с ограничения-
та, дилемите и възможностите на институционалните структури и 
процеси, инертност на работата, стереотипи и социално разделение 
на труда. Тогава отношението между културните форми и учителска-
та социализация е функция на перспективите на отделните учители и 
културните кодове, доминиращи в обществото. Вследствие на което, 
учителите се формират като относително пасивни актьори, „даващи 
път” на институционалните норми и предписания. Учителското заня-
тие като цяло по-скоро е насочено към утвърждаване на съществу-
ващото, отколкото към неговото оспорване; то е ориентирано към 
приемствеността и по-малко към промяната.  

Като част от системата на преподаване и възпитание учителят 
следва предписания и официални норми, преподава знания, санкцио-
нирани от по-висши образователни нива; т.е. главното предназначе-
ние на учителската роля е да бъде „пазител” на обществените стан-
дарти. В същото време паралелно със социеталните измерения на ро-
лята, с оглед защита на частните си интереси учителите могат да вля-
зат в конфликт със системата. Повод за това вземам от учителската 

                                           
17 Eggleston, J. Examining School Examinations. A Sociological Commentary. 
New Education, 1986\8 (1), pр. 59-69. 
18 Apple, M. Curricular Form and the Logic of Technical Control:The Building of 
the Possessive Individual. – In: Apple, M. and Weis, L. (Eds.) Ideology and 
practice in education. Philadelphia, 1983. 
19 Denscombe, M. The Work Context of Teaching. – An Analytic Framework for 
the Study of Teachers in Classrooms. – British Journal of Sociology of 
Education, 1980, № 1, рp. 279-292. 
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стачка през септември – ноември 2007 г., когато бе проявена актив-
ност, насочена към завоюване на нови статусни позиции на учителс-
ката гилдия. Упоритостта, с която учителите отстояваха своите иска-
ния за по-високи заплати, последователността и използването на раз-
лични средства показаха, че занятието е насъбрало достатъчно енер-
гия, за да защитава корпоративните си интереси. В същото време 
конфликтът категорично нямаше политически амбиции, не бе насо-
чен към реформиране на самата система на образование; защото ясно 
бяха отправени посланията на стачкуващите учители – „само синди-
кални искания”; т.е. стачката не бе насочена към структурите на об-
разователната машина. Учителите основно издигнаха глас срещу 
ниските възнаграждения. Те искаха достойно заплащане за стресовия 
характер на полагания от тях труд.  

Днес, няколко години по-късно, ситуацията със заплащането 
отново е актуална и това е причина да се запазва малкият брой на 
мъжете–учители: „Според официалната държавна статистика 730 ле-
ва е средната работна заплата, а според данни на синдикатите 30% от 
учителите преживяват с 450 лева на месец. Никой български мъж не 
би могъл дори да се доближи до осъществяването на очакването да 
се грижи за семейството си с такава изключително ниска заплата” 
(учител, мъж, 42 г.). Според изследване (от 2008 г.) на Департамента 
за информация и усъвършенстване на учители, придобитата профе-
сионално-квалификационна степен (ПКС – I, II, III) носи следните 
допълнителни възнаграждения: за I ПКС – 61 лв., за II ПКС – 45 лв., 
за III ПКС – 17 лв.; но в някои училища абсолютните размери на до-
пълнителните възнаграждения са под законоустановените. Като цяло 
учителите, придобили ПКС, заявяват, че допълнителните възнаграж-
дения не са достатъчно стимулиращи. 

Феминизацията на учителската професия действително все по-
вече се превръща в проблем. Един от тях е свързан с обстоятелство-
то, че поради многото разводи и самотни майки, нараства броят на 
момчетата без баща, и особено в юношеската възраст (13-16 г.) те 
имат потребност от мъжко поощрение и пример. Според един от 
учителите „крайно лошата дисциплина в училищата, наред с недос-
татъчно строгата нормативна уредба, в немалка степен се дължи и на 
феминизирането на професията и невъзможността учителките да се 
справят с това” (учител, 50 г.). Според друг от интервюираните учи-
тели: „Момчетата създават проблеми, за да бъдат забелязани, в дей-
ствителност те искат лидерство и да се впишат в средата си. Ние ги 
наказваме, но това не решава проблемите” (учител, 46 г.). От друга 
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страна, феминизацията създава изкуствено напрежение: „В българ-
ските държавни училища всичко е много напрегнато, децата непре-
къснато са под стрес, защото учителките системно крещят на децата. 
Всъщност това започва още от детската грдина и предучилищното 
обучение и продължава и в началното училище” (учител, 53 г.). 

Политически измерения: някои аспекти 

Като цяло държавата влияе върху намаляване на неравенствата 
посредством различни средства като: данъчна система, здравно-
осигурителна система, семейна политика.20 Механизмът на функцио-
ниране на социалната държава е обвързан с функциониране на зае-
тостта. „Различията в режимите на социалната държава са свързани с 
различни режими на пазара на труда в зависимост от силата и значе-
нието на профсъюзите, както и действието на институциите в зае-
тостта на отделната държава”.21 Може да се каже, че макар и феми-
низацията на учителската професия да се осъзнава като проблем, 
мерките, които се предприемат, нямат особен ефект. Прилагам ня-
колко акцента, показващи в управленски план коментара по отноше-
ние феминизацията в образованието: 

• Според Христина Маркова (изявлението е направено през 
2010 г.) – главен експерт в Министерство на образованието, 
учителската професия е изключително феминизирана. Само 
20 на сто от учителите са мъже: „Даже в Министерството на 
образованието, младежта и науката преобладават жените. То-
ва не е директива, то просто се случва извън нас. То е право 
на личен избор. Ако погледнем и в предосвобожденска, и в 
следосвобожденска България, в сферата преобладават жени-
те. Може би това е биологична нагласа – жените да обучава-
ме, ние да възпитаваме. Това е женското начало за мен. А 
мъжете отиват там, където им е заложено. Те да са в армията, 
тежката промишленост, авиацията”. Христина Маркова спо-
деля това по повод работната среща на Българската асоциа-

                                           
20 Стоилова, Р., Харалампиев, К. Джендър неравенства и роля на държавата. 
– В: Благополучие и доверие: България в Европа. (Съст.: Н. Тилкиджиев, Л. 
Димова.) С., 2010, 349-368. 
21 Пак там. 
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ция на администраторите в образованието, провела се от 10–
13 април 2010 г. във В. Търново на тема: „Равенството на по-
ловете в образователната система на постсоциалистическа 
България – ключов урок за нова Европа”. Инспектори и учи-
лищни директори от България и 34 техни колеги от Велико-
британия, Испания, Германия, Холандия, Дания, Украйна, 
Кипър и Ирландия са разисквали проблемите на феминизи-
рането на учителската професия.  

• Проблемът за равнопоставеността на половете у нас се разра-
ботва, координира и прилага от Национален съвет, чиято 
дейност е насочена към приемане на национални планове, на-
сърчаващи провеждането на политики по равнопоставеност 
на мъжете и жените”, които обаче нямат особен ефект по от-
ношение на учителската професия.  

• Друг документ, който третира феминизирането на учителска-
та професия, е разработената Платформа на Синдиката на 
българските учители, където се подчертава, че синдикатът 
работи за преодоляване на феминизацията в учителската 
професия. 

Изводи и дискусия  

В настоящия момент феминизацията на учителската професия 
е изправена пред сериозни изпитания, свързани с реформите в обра-
зователната система, с въвеждането на нов подход към учителите и 
тяхната работа, със засилване на отговорностите на всяко училище. 
Българските учители не винаги са подготвени за тази ситуация и 
особено преподавателите, които нямат изградени нагласи за самос-
тоятелна работа, се чувстват неуютно и несигурно. Все по-често учи-
телките осъзнават трудността да контактуват със своите ученици, да 
се справят с проблемите им. Неподатливостта на изоставащите и от-
състващите, липсата на резултати с тях довежда до инерция в учи-
телското поведение. В същото време липсва цялостна система за 
оценка на работата на учителите и директорите, липсва прозрачност 
при оценяване и анализиране на работата в училищата. 

От друга страна, изискванията към учителите стават значител-
но по-големи. В състоянието на криза, каквото нашето общество из-
живява през последните десетилетия, се натрупват нов ред очаквания 
от страна на родителите, които трудно се посрещат от учителките – 



ВАЛЕНТИНА МИЛЕНКОВА 291 

 

именно поради засилване на агресията при учениците, слабата им 
дисциплина и девиации. А това от своя страна е свързано със слож-
ната ситуация в българските семейства, в които на преден план изли-
зат въпросите за оцеляването в най-грубия му физиологичен вид, за-
това по-голяма част от грижите за интелектуалното и поведенческото 
развитие на детето се прехвърля върху училището. Често именно не-
доволството от страна на родителите нерядко прикрива неспособ-
ността, а понякога и незаинтересоваността да подпомогнат детето си. 
На другия полюс пък са родителите с по-големи икономически въз-
можности; те пренасят чувството за превъзходство над учителите у 
своите деца, което прави комуникацията „учител–ученик” лишена от 
успех и води до невъзможност за контрол (от страна на учителите), 
генерирайки родителско недоволство. Така в двата полюса на конти-
ниума, макар и с различни изходни предпоставки, се зарежда роди-
телско неодобрение към качеството на образованието и възпитание-
то, осъществявано от българските учители; от нарастване на изиск-
ванията към тях, които не винаги са правомерни, но често пъти съз-
дават затруднения на учителките. В тази ситуация, като се прибави и 
не особено високото възнаграждение на труда, настъпва сериозното 
разочарование от професията. Липсата на професионално самочувст-
вие се поддържа и от нереалната изкривена структура на „вложения” 
(усилия, интелект, време, подготовка, квалификация) и финансова 
обезпеченост, престиж и уважение в нашето общество. В допълне-
ние, в рамките на самата образователна система управлението и кон-
тролът са силно централизирани, като отговорностите между мест-
ните и централните структури не са ясно диференцирани и това зат-
руднява ефективния контрол върху дейността на образователните 
институции, а и създава усещане за колективна безотговорност по 
отношение на образованието. 



 

 

ЖЕНИТЕ И ДЕМОГРАФСКОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

Пенка Найденова 

Penka Naidenova. WOMEN AND THE POPULATION 
REPRODUCTION 

There is an argument about changes of women’s roles priority. Their contribution 
to development is to be evaluated by their unique role not only in giving birth but 
in supporting of all stages of life looking after children, family, etc. and 
particularly assuring reproduction of population and the labour force. The direct 
economic contribution of women, measured by the GDP per capita is much less 
important having in mind the under reproductive level and near 5% negative 
growth while the aged on 65 and above are going to 19-20% of population. 
Therefore before the policies and measures for encouragement of women’s 
participation in economic life, politics and management or making career, 
supporting maternity and of women’s better care of the family, children growing, 
home, duties are to be considered as priority and to correspond to proper 
measures helping in fulfillment of this role. Recognition and the comfort of 
women, being more healthy, discharged at home and at work, respected and 
happy are to be considered as a components in policy making of the country in its 
attempt to overcome the demographic crises and assure sustainable economic and 
population growth. 

Keywords: reproduction, population, demographic crises, policies 

Възпроизводственият процес 

Когато се характеризира икономическото възпроизводство, обик-
новено се изследва възобновяването на процеса на производството на 
икономическия продукт (стоки и услуги) по мащаб, състав, скорост и 
ефективност в условията на неговата материална и социална среда, и 
определени разпределителни процеси. Демографското възпроизводство 
се съотнася към численото изменение на определено население по него-
вата възрастово-полова структура и темповете на прираста на раждани-
ята и умиранията. Така се изразява продължителността на възпроизвод-
ствения цикъл и скоростта на смяната на поколенията. Във възпроиз-
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водствените цикли се вместват, за разлика от икономическото възпроиз-
водство, биологични, личностно-психологични и социално-управленски 
фактори. Това кара някои автори да предпочитат определението „въз-
произвеждане на населението“ вместо „възпроизводство“. Така се озна-
чават и различията във функциите на човека като субект на възпрозвод-
ствения процес в икономическата среда, където той е различен от обек-
та. Обектът и субектът в демографското възпроизводство е един – чове-
кът с неговите биологични и социални особености, поддържащ съзна-
телно икономическото възпроизводство в подкрепа на демографското. 
Биологичните различия в двата пола на човешката съвкупност естестве-
но са пренесени и усложнени в социално-икономическите й функции. 
Куриозното е, че естествено възникнали, традиционно утвърдени, осъз-
нати като неравнопоставени, позициите на жените и мъжете остават та-
кива във вреда на жените през всички хилядолетия. 

Това не означава, че в началото на съвременното ни хилядолетие 
неравнопоставеността е еднотипна и еднакво разпространена в регио-
нални измерения или на микроравнище (семейства), социални мрежи и 
общности. Тя има и различни измерения и твърде нееднакви интерпре-
тации. В контекста на подобни интерпретации тук отбелязваме участие-
то на жените в демографското възпроизводство и до известна степен – в 
по-широк смисъл – във възпроизводството на населението. Изразяваме 
виждането, че участието на жените в развитието се отчита непълно и че 
самото развитие се представя ограничено, без обвързването с тази проб-
лематика, оставаща настрана в научните изследвания. 

Възпроизводствен капацитет 

Възпроизводството на населението в демографски смисъл, т.е. 
като възпроизвеждане, има за първо измерение броя на хората и тех-
ния прираст в определени времеви и пространствени ограничения в 
зависимост от раждаемостта и смъртността. Но докато вторият пара-
метър засяга еднакво населението, ражданията, появата на нов живот и 
нарастването на човешката популация (като всяка друга) зависят от 
фертилното проявление на жените. Тук следва да се различава прояв-
ление от фертилен контингент или плодовитост. Раждаемостта или 
проявлението на плодовитостта зависи от капацитета на детеродната 
способност, но и от редица още фактори в позициите на жената, се-
мейната среда и обществото. Раждаемостта на едно население (изме-
рена като брой на живородените на 1000 души) и плодовитостта им 
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като среден брой деца на една майка или жена в края на фертилния й 
период е и първият принос на жените в развитието на населението и е 
почти единствен в демографски смисъл. Даването на живот е библей-
ско предназначение и движеща сила на бъдещото население, за което 
има значение фертилният контингент. Този принос всъщност има со-
циални граници и биологично и емоционално е плод на двата пола. 

Биологично и традиционно отглеждането на новороденото е пос-
ледица от раждането и е предназначение на майката. С известни откло-
нения, особено типични за съвремието, отглеждането и първите стъпки 
във възпитанието и социализирането на детето е също първичен принос 
в демографското възпроизводство на населението. Става въпрос за хра-
нене и грижи, за емоционален заряд и всеотдайност, за запазване на жи-
вота и здравето на детето от първия му ден, в много случаи, до послед-
ния ден на майката. Така в личностен план и в социална проекция жени-
те са по-силният фактор в поддържането на живота, възпитанието и 
първите стъпки в обучението на човешките индивиди и оформянето им 
като трудов потенциал на икономическото възпроизводство. Колкото и 
да е трудно тук да се отдели заслугата им, тя е някакси народностно от-
личима. Не само у нас е популярна поговорката, че е по-лесно да родиш, 
но трудно да отгледаш и направиш детето човек. 

Класическото отглеждане на децата в семейството, където са ро-
дени при традиционната привързаност и отговорност за бъдещето на 
децата, прехвърля ежедневните грижи от страна на жените както в раз-
ширеното, така и в нуклеарното семейство. У нас вече от няколко десе-
тилетия се провеждат наблюдения за домашната натовареност, особено 
на трудово заетите жени. Знае се, че независимо от възрастта, жените 
средно полагат за различни домашни дейности около 4 часа дневно. И 
все пак структурно и по обем тези дейности не са еднакви при наличие-
то на едно или повече деца, работата или обучението на младите майки, 
при ползване услугите на детски заведения или помощта на възрастни 
родители. Така или иначе, жените са много по-натоварени с отглежда-
нето и обслужването на децата до зрялата им възраст. Те обслужват ед-
новременно повече или по-малко партньорите си или цялото разширено 
семейство. В случай на гледане на болни или възрастни, пак жените са 
по-натоварени. Полагайки грижи за здравето, по-доброто хранене, по-
добрия ред в дома де факто жените допринасят за по-качествен живот 
във всички жизнени цикли и за удължаване живота на близките си. Това 
са демографските и социалните процеси, за които често се говори като 
за качествено подобряване на възпроизводството на населението, но оп-
ределяйки факторите му, за тази грижовност едва ли някъде се спомена-
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ва. Би следвало обаче да се подчертае, че тя не се отнася само до об-
служването, готвенето и т.н. Всъщност подобни дейности могат да се 
заместят по някакъв начин (социални услуги, патронаж, обществени за-
ведения, кухни, домашни помощници и т.н.). Това, което е специфично 
в тези случаи на заместване, е липсата на женската, майчинската, родст-
вената загриженост и чувствата, създаващи комфорт, доверие, ведрост. 
Тази водеща сила е част от човешкото възпроизводство и, макар да не се 
измерва, тя съществува и е действена. Отново следва да се подчертае, че 
това е вече елемент не пряко свързан с демографските процеси, а с въз-
производството на населението, но ги съдейства по силата на обратните 
връзки. 

Възпроизводственото участие на жените не е само биологично, 
емоционално и семейно-битово. То е и материално-финансово. Зат-
върдена тенденция е жените да разширяват участието си в трудови 
дейности вън от дома и да разчитат на личния си труд, за да осъщест-
вяват собственото си възпроизводство като индивиди с адекватен до-
ход. Една твърде характерна, но не винаги отличима и признавана чер-
та, е, че често по-голяма част от дохода на жените отива не като личен 
разход, а за издръжка на децата и семейството. Това е също принос за 
по-качествено възпроизводство на населението, на работната сила, 
въпреки че по принцип средно доходът от трудова заетост на жените е 
с 20% по-нисък от този на мъжете. Досега няма проучване, което да 
даде отговор не за величината на дохода на жените, а за разпределени-
ето му като разходи за поддържане на децата и семейството. По много 
примери в живота личи, че относително по-ниският доход на жените в 
семейството отговаря на относително по-висок дял на отделените за 
него разходи спрямо дохода на мъжете. Ако се прибавят разходите на 
самотните и разведените майки, ще се получи още по-голяма величи-
на. Това може да се провери само чрез едно по-мащабно репрезента-
тивно наблюдение, каквото никъде по света не е провеждано. 

Една често пренебрегвана в анализите дейност, в която са анга-
жирани повече жени, е неформалният сектор (не като скрита черна 
икономика, а като домашно производство). Не става въпрос само за 
прочутите буркани и подготовката на зимнина. Много хора, особено в 
напреднала възраст, отглеждат плодове и зеленчуци при слабо остоко-
вяване на производството. То е главно за домашно потребление и при 
съвременния пазар – опит за по-чиста в екологично отношение и по-
качествена продукция. Продукцията от растениевъдството и животно-
въдството участва в потреблението след нейното преработване в до-
машни условия. Не може да се отрече, че този сектор е особено поле-
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зен в кризисни условия, които населението понася тежко при крайно 
ниските доходи и невисоката, но постоянно растяща инфлация и оскъ-
пяване на услугите. Освен това неформалният сектор включва и други 
производства – много жени, особено от средна възраст нататък, се за-
нимават с шиене, плетене и поддържат с по-малко разходи гардероба 
на семейството. При това тук е силен и емоционалният заряд. 

Изреждайки по-горе формите и условията за ролята на жените 
в демографското възпроизводство, на първо място беше поставена 
раждаемостта. Този ред може да завърши също с раждаемостта, ма-
кар от друг ъгъл. Следва да се вземе предвид, че у нас, за разлика от 
много европейски страни, почти не съществува доброволен отказ от 
раждане поне на едно дете в семейството. Това се дължи донякъде на 
въздействието и на родителите-майки, даващи пример главно с дву-
детния модел, който е следвало родителското поколение във фертил-
ната си възраст. Освен убеждението и примера много от възрастните 
родители се посвещават на гледане на внуци или подпомагат по ня-
какъв начин издръжката им, или училищната, или професионалната 
подготовка и културните занимания. Не може да се отрече, че поради 
няколко причини, тук също е по-силно участието на жените. 

В случаите на развод това са до 90% от жените майки, които 
поемат грижите и отговорността за децата. Към тях може да се при-
числят и самотните майки, изживявайки родителския инстинкт мно-
го по-силно от мъжете, вън от въпроса, че те са получаващи допъл-
нителна помощ от държавата. 

Би следвало да се спомене, че жените са и по-устойчивата 
страна на демографското възпроизводство, въпреки че имат по-
висока заболеваемост от мъжете и повече физически страдания във 
връзка с детеродните си функции. Средната продължителност на жи-
вот (77,6 години) при жените е със 7 години повече от тази на мъже-
те у нас, а в някои страни – и с повече. Това увеличава жизненият 
фонд на нацията, но приносът не е само в броя години, а в тяхната 
категоризация по здравословност и активност. 

Жените и в най-напреднала възраст при липса на тежки заболя-
вания и увреждания обикновено продължават да упражняват дейнос-
тите си в дома – чистене, готвене, грижи за градината, за порасналите 
внуци, за удобствата на семейството или сами за себе си. С други ду-
ми, техният принос във възпроизводството на населението продължава 
да натрупва активи – включително със своеобразната им преднина в 
удължаване на живота. При по-ранната смъртност на мъжете, те са 
техните гледачки и оплаквачки – нещо, което не им се полага по жела-
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ние, оставащи самотни, и често необгрижени в последните си дни. 

Демографската криза и жените 

Изтъкването на основните моменти в демографския принос на 
жените би трябвало да се прецени по целесъобразност. Така или иначе, 
много от тези моменти се знаят и са обществено признати или научно 
изследвани. Тяхната систематизация и оценка обаче не е постигната та-
ка, че да представлява специален управленски интерес и то във връзка 
със задълбочаващата се демографска криза у нас. Известно е, че в годи-
ните на прехода от началото на 90-те години на миналия век до днес – 
2013 г., броят на населението спадна с около милион и половина (2/3 от 
понижена раждаемост и 1/3 от емиграция, чрез която губим и фертилен 
контингент). Това, което по-малко се знае, е, че сегашните 7,2 млн. на-
селение ще останат не повече от 5,5 млн. към 2060 г. При слаби варира-
ния средногодишният темп на спада ще бъде около минус 4-4,5%, при 
раждаемост по-ниска от 10%. Изходът от силния спад и бързото остаря-
ване на населението (с до 33% над 65 години към 2060 г.) е в нарастване 
на раждаемостта и то при намаляващ се фертилен контингент. Ако през 
1995 г. жените във фертилна възраст са 1,736 млн., когато се приема 
границата 15-44 години, и 2,01 млн. при граница 15-49, към 2010 г. рав-
нищата спадат до 1,373 и 1,786 или съответно до 76% и 87% съответно в 
сравнение с равнището от 1995 г. При същите темпове на спад през 
следващите 15 години бихме имали спаднали контингенти съответно с 
363 или 284 хил. жени. Би трябвало да се надрасне еднодетният модел 
на семейството, а и извънбрачната раждаемост, която засега е с по-висок 
дял от брачната, но е ниска по равнище.  

Жените във фертилна възраст все повече отлагат раждането на 
първо дете. Възрастта при раждане на майките от 26 клони към 28-30 
години. Оправданието е в повечето години учене и в стремежа първо 
да се изгради кариера. Тези два момента не са бронирани и непрев-
земаеми. Явно е, че жените се стремят към заетост и собствени дохо-
ди. Тогава поощренията за раждане са свързани със създаване на ус-
ловия за носене на спокойна бременност и за отглеждане на децата. 
Не е оправдано следователно държавата да абдикира от задължения в 
тази посока, след като остава все повече държава без население. Не е 
подобаваща и пасивността на здравеопазването и образованието, 
предвид добре известното природно правило, че се ражда навреме, 
както и статистически установеният факт, че отложеното първо раж-
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дане не оставя време за второ раждане. Ако модалната средна въз-
раст у нас за първо раждане е около 30-ата година, излиза, че има 
достатъчно години за второ и за трето раждане. Освен въздействието 
чрез по-добри условия, има значение и вътрешната убеденост за 
случване на събитието, включително и на брачния партньор. Тук има 
място общественото въздействие, това на неформалните мрежи и 
вътре в семейната среда, съветите и окуражаването от страна на май-
ката, възпитанието в дома и училището. Забележително е, че всеки 
вече е запознат с демографската криза, приета е и обновена Нацио-
нална стратегия за демографско развитие (2006-2020 г.), но въздейст-
вията, включително чрез масмедиите, са епизодични, а материално-
финансовите улеснения – нищожни, особено с въведената вече прак-
тика на заплащане на израждането и на поддържане на високи цени 
на детските стоки, заведения и лечебни услуги. 

Младежката безработица и емиграцията са най-пагубните и най-
трудно отстранимите явления. Това просто означава, че тук усилията за 
преодоляването им трябва да бъдат най-големи и постоянни, синхрони-
зирани с икономическата политика в национален и регионален разрез.  

Ако демографското възпроизводство означава създаване на 
живот, а възпроизводството на населението – поддържане на живота 
и неговото качество във всички жизнени цикли, първостепенно мяс-
то има осигуряването поне на сносен стандарт на живота. При 1,3 
млн. жители под границата на бедността, високата заболеваемост и 
едно от най-високите равнища на смъртността в света – 14,6%, от-
давна трябваше да се реши въпросът за платежоспособността и из-
дръжката на населението. Не представлява трудност да се изчисли 
недоимъкът на хората по заетост, семейно положение, възраст – т.е. 
елементарното съотношение доходи-разходи-оптимално потребле-
ние-здравно състояние-трудоспособност-смъртност. Наборът на най-
бедни и нуждаещи се, на които се предоставя помощ (за отопление 
или цифрова телевизия), е най-самоуспокояващото решение. То 
прикрива предизвикателствата на обедняването, на всеобщото изос-
таване, на геноцида и безпомощността на скромната българска жена 
да осигури сносен бит и спокойствие в дома си. 

Впечатляващият факт 

Споменатите моменти от проявите на икономическата и де-
мографската криза са свързани със загрижеността за преодоляване на 
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силния спад в естествения прираст. И ако тук са поставени, то значи, 
че чрез преценка на приноса на жените в демографското възпроиз-
водство се търси по-убедително доказателство за потребността не 
само да се стимулира по-ефективно майчинската функция – раждане 
и отглеждане на децата и грижата за поколенията, а реално да се 
осъзнае доколко пътят им за осъществяване на всичките им роли зас-
лужава обща оценка. Преценявайки, че понастоящем фертилността е 
общо ниска както спрямо фертилния контингент, и като коефициент 
среден брой деца на една жена, обикновено се правят изводи, че же-
ните са доста разтоварени от родителски задължения в сравнение с 
миналите поколения. Това е вярно и по отношение на броя на децата, 
и на физическите и емоционалните натоварености, предвид няко-
гашната висока майчина и детска смъртност. Също и поради липсата 
на улеснения от услугите (медицински, образователни) и широкия 
потребителски пазар в наше време. Всъщност въпросът е малко ли е 
като принос това, което и при ниската фертилност жените осигуряват 
за създаденото от тях поколение. Ще се позовем отново на някои 
статистически данни, които разкриват един незабелязван, но впечат-
ляващ факт. Сред общото женско население жените-майки от всички 
възрасти са дали живот и застанали отговорно пред задълженията си 
към почти пет милиона деца (към датата на преброяване на населе-
нието 1 февруари 2011 г.). Би ли могло да се измери колко милиона 
безсънни нощи, колко сълзи, притеснения, икономии от оскъдни 
средства, колко часове труд – и физически, и умствен – стоят зад те-
зи милиони. Идеята ни е, че приносът към развитието – икономичес-
ко и демографско, не може да се мери само по броя на децата, а по 
вложените усилия при определени специфични групи. Така сред 
нискодоходните от значение са средствата, които се отделят за деца-
та. Няма статистически наблюдения, но повече от опита в живота се 
знае, че ако една жена работи и има доход, разходвайки го, тя отделя 
повече от него за децата, отколкото това прави мъжът. При това се 
знае, че мъжете имат доходи от труд с 20 и повече процента по-
високи от тези на жените. Знае се също, че жените обичайно заемат 
повече изпълнителски длъжности, а те са с по-голямо натоварване, 
напрежение и притеснения. Каква е тяхната част от приноса в създа-
ването на децата като граждани, способни също да участват в соци-
алното възпроизводство и да отглеждат деца, едва ли може да се оп-
редели. Но и никой не се е замислял за това. Всъщност тук е косве-
ният елемент в приноса на жените и когато не е зачитан, той отсъства 
от демографската политика и социалните програми. 
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Завоалиран остава и този емоционален елемент, който се отна-
ся до влиянието на майката върху зрелите вече деца, на които също 
се преписва родителство. Например, когато майката съветва семей-
ството да не остава с едно дете или без деца. Доказан факт е, че у нас 
е най-голям броят на жените с две деца (табл. 1). 

Таблица 1. Жени на 12 и повече години по активност и брой на 
децата към 01.02.2011 г. 

Категории Общо Иконо-
мически 
активни 

Заети Безработни Иконо-
мически 
неактивни 

 33392 1576 1365 212 1728 
Без деца 816 361 304 57 367 
С: 1 дете 838 471 418 53 366 
2 деца 1444 660 582 78 785 
3 деца 210 67 50 17 143 
4 деца 49 12 7 5 38 
5 деца и по-
вече 35 6 3 3 29 

Брой живо-
родени 4760 2074 1778 296 2686 

Среден 
брой деца 
на 1 жена,% 

1.4 1.3 1.3 1.4 1.6 

Жени без 
деца,% 24.1 22.9 22.3 26.8 21.3 

Източник: НСИ, С., 2012. НСИ. Преброяване на населението и жилишния 
фонд, 01.02.2011. 

Неизмерени остават и времето, и емоционалното вложение на 
възрастните родители, помагащи в отглеждането, а и в обучението на 
внуците си. Предвид много по-високото равнище на образование на 
населението понастоящем и дори по-високото образование на въз-
растните в сравнение с по-младото поколение, акцентът е вече не 
толкова в обичайната домашна и физическа помощ за децата, а в ин-
телектуалната. Това е също косвено присъстващ елемент на приноса 
(по-голям при жените) към демографското възпроизводство. Пог-
леждайки към данните в табл. 1, се вижда, че работещите жени с две 
деца са почти изравнени с неработещите (икономически неактивни). 
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Тук би трябвало да се спомене, че за първата група от 660 хил. срещу 
втората – също с по 2 деца, има разлика не толкова в това, че към нея 
се отнасят повече живородени деца – 786 хил. От една страна, тук се 
числи повече възрастно население. От друга страна, цената на при-
носа на сега работещите майки е по-висока, защото те изживяват 
най-тежките години в икономическото развитие при най-ограничени 
условия за живот и възпроизводство на децата – трудности за нами-
ране и задържане на работното място, заради което се правят ком-
промиси (ниско заплащане, удължен работен ден, лоши ергономични 
условия, неспазвани улеснения за млади майки и кърмачки, пробле-
ми при боледуване на децата и платени разходи за лечение). Освен 
това са налице стеснено потребителско търсене, инфлационни въз-
действия, включително върху семейните и детски надбавки. Никой 
не е повдигал въпроса за тяхното актуализиране спрямо инфлацион-
ния темп, но това не означава, че разходите и грижите за децата мо-
гат да се ограничат поради тази причина. Лишенията са за сметка на 
родителите, и на първо място – на майките, че и на бабите, все нами-
ращи начин да „скътат нещо за децата си“. Тогава това не е ли също 
скрит елемент на приноса. Такъв има и сред неработещите жени, 
особено в активна възраст (15-64 години). Към тях се отнасят 2,7 ми-
лиона живородени деца, де факто изживели или изживяващи подоб-
ни затруднения. Нито за тях, нито за работещите заетостта и усилия-
та в домакински труд се приемат за нещо сериозно – то е обичайно, 
незабелязано, отредено. Така у нас в научните изследвания се правят 
оценки за продължителността на домашния труд, и то по видове дей-
ности, но за характера и размера му във възпроизводството на човека 
се сещат твърде малко, а и остойностяването му (каквото се прави по 
методика на ООН) е много трудно. 

Цената на всеки принос е най-висока за безработните, без чии-
то доход не може да се сключва домашният бюджет. Още повече, ако 
и двамата партньори останат без работа, т.е. повече не печелят хляба 
на децата си (тип семейство с доход от двамата – twobread-winners) 
според терминологията на ООН. Според момента на преброяването в 
България на 212 хил. безработни отговарят 296 хил. деца. Не може да 
не си представим, че сред тези жени лишенията са най-големи, т.е., 
че цената на техния принос е най-висока. 

В контекста на оценката на приносите би трябвало да се реви-
зира и подходът на измерването на приноса на жените в развитието. 
Известно е, че развитието е по-широко понятие от икономическия 
растеж и според нас следва да се претегля с демографския принос. 
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Но освен това, участието на жените в развитието се преценява по 
размера на БВП на човек. Той всъщност е мярка за икономическия 
растеж и икономическото равнище и е израз на дохода и обществе-
ната производителност. Първо бихме искали да направим забележка-
та, че ако не е отрицателен, то икономическият растеж като пого-
дишно процентно изменение на стойността на БВП по сравними це-
ни за последните пет години е почти нулев. Освен това за този пери-
од за потребление на населението от него не се отделят 50%, както 
преди този период, а 47-43%. И заедно с инфлацията, средногодишно 
невисока (табл. 2), но за пет години с резултат% повишение на пот-
ребителските цени на стоките и услугите, се проявява стеснената 
икономическа основа на възпроизводството на населението. 

Таблица 2. Икономическа характеристика и демографски 
показатели в близките предходни години 2008-2012 г. 

Години Икономически и демографски показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Реален темп на прираста на БВП,% 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.8
БВП на човек, лв. 9090 9007 9359   
Повишаване на потребителските цени 
(инфлация),% 12.3 2.8 2.4 4.2 3.0

Темп на естествен прираст на населението,% -4.3 -3.5 -4.6 -4.5 -4.6
Жени на 1000 мъже 1066 1067 1068 1068 1070
Общ потребителски разход на лица за година, лв. 2780 2857 2811 2739 2702

Източник: НСИ. Публикации за съответните години. 

Почти не се поддава на изчисление претърпяваното лишение 
на хората, а то засяга и обновяването на поколенията и раждаемостта 
– ненормално по-ниска (средно за периода 10%) от смъртността 
(14,6%). Това обяснява по-високия темп на БВП на човек (икономи-
ческото равнище), но това е ненадежден фактор, действащ и върху 
икономическото, и върху демографското възпроизводство. Къде са 
жените в този реален сценарий на развитие? Те са все по-нарастващ 
дял сред търсещите работа и сред безработните, все по-неясно отчи-
тани от статистиката (официална безработица 12,7% при 12,1% общо 
в страните от ЕС, а предполагаема у нас – над 15%). При стеснения 
доход средно на лице, разходваните за потребление за един месец – 
225 лв. (другата част от разходите около 360 лв. за данъци, такси и 
др.), едва ли в което и да е средно семейство е достатъчен за един 
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възрастен. Ако и от него следва да се отделя за децата, пак бихме 
повторили, че това е жертвата повече на жените. 

Връщайки се отново към въпроса за приноса им в развитието 
(като БВП на човек) при сегашната по-ниска заетост и традиционно 
по-ниското заплащане, явно е, че за жените ще се отчете по-слабо 
участие в развитието. А както споменахме вече, развитието е и в на-
селението с неговите количествени и качествени параметри. Те тряб-
ва да се подсилят, като се прецени доколко в мащаба на всички жени 
работата е по-важна от поколението им и доколко тя не им съдейства 
за неговото създаване и отглеждане. Особено ако пътуват и се връ-
щат от работа само за да покриват разходите за детската градина и да 
бъдат категоризирани като слаб фактор на икономическия растеж. 

Целесъобразно е да се съдейства на жените в ролята им на при-
носители в преодоляването на демографската криза и влошеното въз-
производство на населението, съответно на действащата и бъдещата 
млада работна сила. Това означава осигуреност за всички жизнени 
цикли и съответно: битови подобрения и улеснения, качествени и дос-
тъпни услуги, платежоспособност, добри трудови условия, обществе-
но признание на домашния труд и ролята на неформалния сектор и т.н. 

В крайна сметка подобни изисквания са елементи от полити-
ката за населението. Постоянството и целесъобразността в провеж-
дането й посредством адекватни мерки през периоди на промени в 
режима на демографското възпроизводство е наложително не просто 
като модернизъм или демонстрация на загриженост. Това е предот-
вратяване на изчезването на един народ, на неговата култура и мно-
говековна история. 

Смяна на концепцията 

По силата на природните дадености и биологични функции 
равнопоставеност на жените спрямо мъжете, и обратно, не може да 
има, но не е същото в социалния живот на хората. Това отбелязва 
твърде дългата история на промяна на позициите на жената, масово 
възпроизвеждащи се с различни прояви на насилие, подценяване, 
пренебрегване, използване и подчиненост. 

В края на ХХ век правата на жените за равностойно участие в 
труда, в обществения живот и за признание на участието им в разви-
тието станаха основа на парадигмата за равнопоставеност (gendere 
quality), издигната от ООН и логично приета в политиките на ЕС. Тя 
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е все повече доизяснявана и препоръчвана на държавите. Няма про-
ект, финансиран от Европейската комисия на ЕС, в който да не при-
състват т.нар. кръстосани политики, една от които е джендърната. Тя 
най-често се изразява в разширяване на участието на жените в целе-
вите групи, в поощряване на инициативата им в бизнеса, улеснение-
то в трудополагането, образованието, защита на правата им и анти-
дискриминационни мерки. У нас борбите за равенството на жените, 
за еманципацията, за съчетаване на ролите им като майки, съпруги и 
труженички запълват във времето няколко етапа. Понастоящем 
джендърната политика е прокламирана, но не е реализирана. И не 
може да бъде. Всички утежнения на няколкото кризисни сътресения, 
включително структурната криза, се стоварват с все по-голяма те-
жест върху жените и за по-дълги години, предвид повечето години 
доживяване, бидейки най-тежки и безнадеждни. Това се потвърждава 
от много изследвания, проличава на улицата, на пазара на труда и на 
потребителите, в пенсионните отделения и социалните служби, в ро-
дилните домове и здравните служби. Характерни са отпадналата зае-
тост (до 52% жени в работната сила към 1989 г.), високата безрабо-
тица, особено в най-младите и предпенсионните години, ниското 
заплащане като наети при неспазване на условията на труда, пазар-
ното насилие да плащаш, когато раждаш, масовият отказ от повече 
от едно дете, защото струва скъпо, нежеланието да встъпиш в брак и 
да се заравяш в примитивно домакинство, оскъдица при закостене-
лите навици на мъжете. Отричащи с поведението си и в обществено-
политическия живот всякакви джендърни парадигми, мъжете все по-
вече се отърсват от задължението да издържат жените, а и децата, но 
още се вживяват в ролята на авторитетна сила – в семейството, уч-
реждението, производството, политиката и държавното управление. 
И то осъзнато, оставяйки рутинната работа в дома и институциите на 
жените, обичайно с по-ниските заплати и пенсии. 

Все повече отпада и смисълът на доказване значението на 
участието на жените в развитието. Известно е, че негова мярка е де-
лът на БВП, произтичащ от доходите на жените вследствие участие-
то им в производството на икономическия продукт (продукти и услу-
ги), при прибавяне на някои дейности в неформалния сектор, но не 
домашен труд, гледане на деца, болни или възрастни. 

Два момента обаче правят впечатление за ограничеността на 
този показател. От една страна, БВП е изразител на икономическия 
растеж като част от развитието, а не на развитието, което е по-
широко понятие. Освен това подценяването на труда на жените и по-
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ниското заплащане внасят разнопоставеността вътре в показателя, по 
който трябва да се оценява достигнатата равнопоставеност. 

Може да се каже, че парадигмата за равнопоставеност, на коя-
то да отговарят джендърните политики, както и оценката за участие-
то в развитието, са анахронизъм на фона на исторически небивалата 
деградация в производството, управлението и социалната сигурност. 

Никой не е оценил доколко равните възможности допринасят за 
подобряване начина на живот, когато се превръщат в икономическа 
принуда при недостатъчен доход на един от семейните партньори да 
осигурява издръжката на децата и семейството. Идеята за кариерно, а не 
културно развитие на младите подхранва егоистичността, разглезването 
на единственото дете, до отказ от родителство, а разводите правят бъ-
дещото поколение незапознато и враждебно на институцията семейство. 
Историята не е просто низ от събития, а сбор от опита на човешкото 
общество. Тя дава примери за дискриминация на жените, но и на удов-
летвореност от семейната среда и от посвещаването на децата. Защо по-
литиките за населението да не могат да развиват не само една, а няколко 
различни мерки за постигане на определена цел?! И коя да бъде основ-
ната цел на една държава във функцията да подкрепя и защитава насе-
лението си? Тази цел може да бъде различна в зависимост от условията, 
но функцията си остава, само че при едно и единствено първоначално 
условие – да има население, което е и държавата. Какво е бъдещето на 
България, която без войни, опустошителни природни бедствия и епиде-
мии на всеки 20 години вече губи и ще губи повече от милион населе-
ние. Какво е бъдещето на участието в развитието при 13% подрастващо 
поколение и 40% народ над 60 години. Спасителната роля на жените е 
не в участието в икономическото, а в демографското възпроизводство и 
в развитието на населението. Тук няма приложение концепцията за рав-
ни възможности, а за възможностите жените да осъществяват майчин-
ската си роля при адекватни условия. Ако реално се преценява и досе-
гашната им имплицитна и неизменна роля за възпроизводството на на-
селението във всички фази на жизнения цикъл, концепцията още се 
разширява и става парадигма за оцеляване на едно поколение. 

Тази е поуката от признанието на ролята на жените в демо-
графското възпроизводство и развитието на населението в епохата, 
когато човечеството за пръв път от съществуването си очертава 
трайни и все още единични прояви на свиване на популацията. 

България е един от първите примери и първа трябва да смени 
концепцията си за развитието. Защото няма концепция без население 
и население без сянката на майчинството.  



 

 

ЖЕНИТЕ В АРМИЯТА 

Вяра Жекова 

Vyara Zhekova. WOMEN IN THE ARMY  

The place of women in the security and defense sector, and women in the army 
recently has been widely discussed. Security and defense in the contemporary 
global conditions and endless changes can not be a priority and exclusive territory 
only of the male half of humanity. Nowadays, like any „sensitive” issue this one 
also consists verious questions, that require special attention and respect. One of 
them that requires serious analysis is the one of the equality – equal rights and 
opportunities for all in the army. 

Keywords: army, security and defense sector, equality 

Без съмнение един от първите въпроси, които възникват в об-
щественото съзнание и изискват сериозен анализ, когато става въп-
рос за жените в армията, в частност за жените в Българската армия, е 
въпросът за равнопоставеността – равните права и възможности за 
всички военнослужещи. Въпреки че доскоро имаше сериозни огра-
ничения по отношение на избора на специалности от жените при 
постъпването им във военните училища в България, днес с удовлет-
ворение можем да констатираме, че не съществуват дейности и спе-
циалности, които да са ограничени при постъпването на жени в Бъл-
гарската армия.1 И все пак, въпреки че формално пречките са пре-
махнати, най-трудно се променят обществената нагласа и отношени-
ето на служителите, пряко ангажирани в дейността на армията – най-
вече на мъжете, особено що се отнася до мястото на жените във ви-
соките нива на военната йерархия. 

Във връзка с това от изключително голямо значение днес е во-
дещата роля на България по проекта на НАТО „Ролята на жените в си-
                                           
1 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. – Дър-
жавен вестник, № 35, 12 май 2009 г.; в сила от 12 май 2009 г.; изм. и доп., 
№16, 26 февруари 2010 г., в сила от 26 февруари 2010 г. 
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гурността и отбраната”. Проектът е един от приоритетните в рамките 
на инициативата на НАТО „Интелигентна отбрана” и е фокусиран 
най-вече върху равноправното участие на жените в армията на всяко 
едно ниво и във всяко едно отношение. Това от своя страна допринася 
за изпълнението на Резолюция 1325 (приета през 2000 г.)2 и съпро-
вождащите я резолюции на Съвета за сигурност на ООН за жените, 
мира и сигурността. Тя се отнася специално до влиянието на войната 
върху жените и приноса на жените за разрешаване на конфликти и ус-
тановяване на траен мир, освен това тя призовава за това да бъдат взе-
мани предвид специфичните потребности на жените в следвоенни си-
туации, както и за по-добро представяне на жените на всички равнища 
на вземане на решения. В нея се подчертава особено голямата важност 
на участието на жените в процесите на вземане на решения в комплек-
сната среда за сигурност и отбрана. Със своите качества жените са в 
състояние да допринесат за изграждането на нови способности в реди-
ците на въоръжените сили, за повишаване не само на националната 
ефективност, но и тази на ЕС и НАТО при участие в международни 
операции. Всичко това е в унисон и с плановете на НАТО за постигане 
равнопоставеност на половете в операции и мисии. 

За успешното осъществяване на тези прекрасни идеи от клю-
чово значение е привличането на стратегическо ръководно ниво на 
жени в сектора за сигурност и отбрана, като с това ще се повиши ро-
лята на участващите жени за мира и увеличаване на стабилността и 
сигурността в нашия свят. Съвременната среда за сигурност става все 
по-динамична и сложна. Това се налага от новите реалности на 
днешния глобализиран свят, в който живеем. Освен големите въз-
можности, които ни предоставя, той ни подлага на много рискове и 
опасности – до момента непознати за света. Това ги прави не просто 
необичайни, а трудни за разбиране и реакция. В същото време същ-
ността и характеристиките на глобалния свят изискват бързи дейст-
вия и нов подход, за да има шанс да се реагира адекватно и навреме. 
Това е от особено голямо значение и важност в областта на сигур-
ността и отбраната както за България, така и за всяка друга страна. 

Във връзка с всичко това, в подкрепа на проекта и в контекста 
на водещата роля на България по това направление, в София през 
юли 2012 г. от страна на Министерството на отбраната бе организи-
                                           
2 Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигур-
ността, приета през 2000 г., обнародвана през октомври 2000 г. 
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ран първият форум – конференцията под наслов „Ролята на жените в 
сигурността и отбраната: използване на човешкия потенциал в про-
цеса на изграждане на способности”. Целта на този и на следващите 
планирани форуми по проекта е да се активизира процес на система-
тична работа за изменение на политиките и културата на военните и 
цивилните институции, работещи в сферата на сигурността и отбра-
ната. Не на последно място е поставена целта за засилване на страте-
гическия диалог на високо равнище по тази тема и активизиране на 
процеса на консолидиране на политики на основата на съществува-
щите най-добри практики и усвоени уроци, приемане на нови, креа-
тивни идеи за подобряване качеството на функциите и работата в об-
ластта на сигурността и отбраната с използване на целия човешки 
потенциал, както и интегриране на перспективите, свързани с равно-
поставеността на половете в стратегическото планиране, разработва-
нето на политики и подготовката на силите. Като последващ резултат 
се цели да се извличе полза от знанието и опита на жените, способни 
да интегрират определени гледни точки в процеса на планиране и 
вземане на решения в комплексната среда за сигурност. 

В контекста на всичко това е интересно да се отбележи, че като 
процент ние стоим много добре в международната среда – България 
има най-много жени в редиците на армията в сравнение с останалите 
страни-членки на НАТО. Жените в българската армия вече са повече 
от 14% от военнослужещите, но на тях се пада едва 1,41% от офицерс-
кия състав, което е крайно неудовлетворяващо, а жена-адмирал или 
генерал все още няма. Защо е толкова важно и защо се поставя с тол-
кова голяма острота въпросът за повишаване на процента на жените-
офицери в редиците на армията. Именно офицерите решават въпроси-
те, свързани с управлението на армията, те участват в процесите на 
вземане на решения и дават насоките на своите подчинени. Въз основа 
на тези данни се налага изводът, че е много по-адекватно и наложи-
телно усилията да се насочат не толкова към повишаването на цялост-
ния процент на жените в армията, а за въвеждане на политики за по-
вишаване на процента жени в офицерския корпус. 

Важно е да се признае, че са направени първите крачки в това 
отношение, като в България вече са отворени всички висши курсове и 
професионални позиции за жените във въоръжените сили. Немалка 
роля за постигането на това решение изигра Сдружението на жените-
военнослужещи. През периода 2011-2012 г. бяха премахнати всички 
нормативни и фактически бариери пред включването на жените на 
всички нива в армията. Още повече, че от 2012 г. в Националната 
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гвардейска част за първи път на служба е приета жена. Това практи-
чески финализира процеса на отваряне на всички специалности за же-
ните-военнослужещи. Формално погледнато, твърдението, че днес 
няма „стъклен таван” в българските въоръжени сили, който да препят-
ства кариерното развитие на жените, изглежда вярно, но все още има 
серионо съмнение около това дали това твърдение е фактически вярно. 
Въпреки че днес има голяма промяна по отношение на мястото на же-
ните в армията в сравнение с положението преди двадесет години, ко-
гато жените в редиците на Българската армия не само бяха много ма-
лък брой, но и в ограничени специалности, позиции и длъжности, и 
днес в нашата общественост се признава, че все още има предразсъдъ-
ци в основния команден състав по отношение на това колко, на какви 
длъжности и как да се развиват жените в униформа, особено за висо-
ките нива в йерархията. Интересно е да се отбележи, че предразсъдъ-
ците в обществото са дълбоко вкоренени не само сред мъжката поло-
вина от човечеството. Много са дамите, които считат, че мястото на 
жената не е в редиците на армията. Много са и жените-офицери, които 
смятат, че жените не могат да изпълняват адекватно всички задачи и 
на всички нива, наравно с мъжете военнослужещи. 

Както се вижда, въпросът за равнопоставеността има нужда да 
бъде коментиран не само с цел обръщане на мнението сред мъжете, 
но и сред жените. Въпросът за равнопоставеността, за равните права 
на хората възниква едва на един по-късен етап от развитието на чо-
вечеството. Може би затова до днес изглежда остава неразрешен и 
сякаш недоразбран. Що се отнася до равнопоставеното положението 
на жените в обществото, то е интересно да се отбележи, че през 
Средновековието е имало дълбоко съмнение относно това дали же-
ната има душа, а по време на Атинската демокрация жената не е 
имала право на глас. Френската революция поставя началото на дви-
жението за равнопоставеност с идеите за свобода, равенство и братс-
тво. Днешният свят се гордее с декларацията за премахване на всич-
ки форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна 
принадлежност или убеждения, провъзгласена на 25 ноември 1981 г. 
с Резолюция 36/55 на Общото събрание на ООН.3 

В контекста на това е добре да се отбележи, че жените в Царст-
                                           
3 Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискрими-
нация, основаващи се на религия или вярвания, приета с резолюция 36/55 от 
Общото събрание на ООН, 25 ноември 1981 г. 
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во България придобиват правото да гласуват още през 1937-1938 г. С 
настъпването на промените в нашето общество след 1989 г. започват 
промени и в Българската армия, насочени към интеграция на малцинс-
твените групи в системата за сигурност и отбрана. Започват да се раз-
работват проекти, да се правят изследвания и да се развива норматив-
ната уредба, засягаща защитата срещу дискриминация. Краен израз на 
това е приемането на Закона за защита срещу дискриминацията, който 
влиза в сила от началото на 2004 г. Законът дефинира различните 
форми на дискриминация и е ориентиран към това да ограничи и пре-
дотврати проявите й. Неговите разпоредби защитават всички физичес-
ки лица, намиращи се на територията на България. 

Интеграцията на половете и многообразието в личния състав 
на въоръжените сили могат да внесат множество различни перспек-
тиви в националните структури на сигурността, отбраната и въоръ-
жените сили. Път да се подпомогне този процес е да се поощри учас-
тието на жените, особено по отношение на техните професионални 
качества и умения. Това е вариант обществото като цяло, и в част-
ност сферата на сигурността и отбраната, да се възползват от техните 
уникални и разнообразни способности. Това предоставя възможност 
на жените за развитие и кариера в сферата на сигурността и отбрана-
та, равни възможности да се съревновават, да бъдат повишавани в 
длъжност като своите колеги мъже в редиците на армията и в по-
широката област на сигурността и отбраната. В по-далечна перспек-
тива тук обаче погледът е насочен по-скоро към достъпа до по-
широки и различни гледни точки, експертиза, знания и умения, ори-
ентирани към процесите на стратегическо ниво, формулиране и реа-
лизация на политики и вземането на стратегически решения. 

Голямото значение на участието на жените в униформа и на 
жените от сектора на сигурността и отбраната ни се представя и в 
най-новите реалности, каквато днес е кризата с бежанците. България 
е изправена пред предизвикателството да се справи с една доста го-
ляма бежанска вълна на своята територия. Тук, по обща оценка, биха 
били от голяма помощ добре подготвени смесени екипи с участие на 
жени и мъже в цялата система на сектор „Сигурност”: МВР, Минис-
терство на правосъдието, Агенция на бежанците, Министерство на 
отбраната и в МВнР, тъй като бежанците в своята по-голяма част са 
жени, деца или цели семейства, когато мъжете са успели да се присъ-
единят към тях. 

Днес в редиците на Българската армия има една-единствена 
жена, удостоена с най-високото звание при старшите офицери – и 
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това е полковник Йорданка Симеонова. В действащата българска ар-
мия има 11 жени със звание подполковник, сред които и подполков-
ник Невяна Митева, председател на Сдружението на жените воен-
нослужещи. За да стане една жена адмирал или генерал в Българска-
та армия, се изисква звание полковник и завършен генералщабен 
курс във Военна академия „Г. С. Раковски”, също и в армията да има 
свободна щатна бройка за бригаден генерал. 

Трансформацията в армията е неоспорим факт и всички тези 
промени ще доведат до дългосрочни последици за въоръжените си-
ли, но за това ще е необходимо както време, така и промяна в нагла-
сата, мисленето и, в крайна сметка, в отношението по тези въпроси. 
Промяна на такова ниво се постига много трудно, тъй като засяга 
много дълбоки пластове на култура и поведение в обществото. На-
чинът на мислене и възприемането на света не се променят за един 
ден, а законите по нормативен път нямат силата да въздействат в то-
ва отношение. Има да се преодоляват още много препятствия – ре-
зултат от определени обществени нагласи и възприемане на света. 
Тези обществени нагласи съществуват във всички страни, като в ня-
кои са изразени в по-голяма степен, отколкото в други. Може би след 
въвеждането на политики на стратегическо ниво, които да се прок-
ламират целенасочено в обществото, ще бъде възможна промяна в 
отношението и разбирането за ролята на жената в редиците на въо-
ръжените сили. Едва тогава трансформацията в начина на мислене 
ще доведе до реална и естествена трансформация в организационната 
култура, включително в сферата на сигурността и отбраната. Това ще 
доведе до нов облик и по-голяма представителност на армията и въо-
ръжените сили в обществото. Следва да се подчертае, че това е про-
цес, който изисква постоянна работа и непрекъснати усилия за него-
вото успешно реализиране и развитие. Това ще принуди военните 
лидери да се изправят пред предизвикателството за въвеждане на нов 
подход, стил и умения в управлението, особено що се отнася до дей-
ността в сложната мултиетническа и културна среда, която е естест-
вен израз на съвременната глобалност на света. 
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The article outlines basic parameters of social situation during the transition in terms 
of its impact on the personal security of people, and in particular of women. Focus has 
been put on both, the parameters of macro level and on their projections on a personal 
level. The major characteristics of crime during the transition and subjective 
assessments of it as a problem in society have been described. Victimization of 
society and particularly of women has been discussed in detail based on information 
of several representative sociological surveys. Attention has been also paid to 
domestic violence whose victims are exclusively women. Again based on empirical 
data from sociological surveys, respondent’s subjective assessments of their own 
personal safety, as well as assessments and expectations for change in the future have 
been examined. 
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Краят на 80-те години на миналия век бе преломен момент за 
българското общество. С политическите промени в края на 1989 г. 
започна трансформация, която обхвана всички области и равнища на 
социалната система. Масовите очаквания свързваха предприеманите 
реформи с постигането на бързи позитивни изменения в икономика-
та, политическия живот, жизнения стандарт, възможностите за раз-
витие и реализация на личността. С времето обаче се видя, че резул-
татите са твърде различни от желанията и очакванията. Обществото 
се изправи пред сериозни предизвикателства и проблеми.  

Преходът 

Преминаването от централизирана планова икономика към па-
зарна изискваше преструктуриране на икономиката – отраслово, про-
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дуктово, технологично, както и на собствеността. Години наред обаче 
промените засегнаха единствено формата на собственост. При това 
приватизацията бе извършена по непрозрачен, съмнителен и недално-
виден начин (емблематичен пример е начинът на възстановяване на 
собствеността върху земята). Отлагането на важни и необходими 
структурни промени, съпроводено с липса на инвестиции, при прекъс-
нати дългогодишни пазарни връзки и под натиска на външна конку-
ренция, резултира в продължителна икономическа криза. Настъпи ря-
зък спад в промишленото и селскостопанското производство, установи 
се висока безработица, доходите на населението значително спаднаха. 
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Фигура 1. Основни икономически показатели 
1989-1997 г., 1989 г. = 100 

Източник: НСИ 

Неблагоприятната макроикономическа ситуация придоби дра-
матични проекции на личностно равнище. Покупателната способ-
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Фигура 2. Равнище на безработица 1990-1997 г. 

Източник: НСИ 

заха не само далеч от европейските стандарти в края на ХХ 
век, но и от вече достигнатото в страната през предишните години. 
Структурата на разходите показва, че докато в края на 80-те години 
за храна хората са изразходвали 30% от доходите си1, то през 1997 г. 
този процент достига 54,4%, а през 1998 г. е 47,9%.2 

Според собствените им самооценки, като изнемогващи от без-
паричие се самоопределят през 1994 г. 17,% от пълнолетните българ-
ски граждани, 18% през 1995 г., 22% през 1996 г. и 21% в края на 
1997 г. Като „тежко” определят финансовото положение на домакин-
ствата си съответно 41%, 36,6% 40,1% и 40%. Въпреки безспорните 
положителни промени, десет години по-късно самооценките, макар и 
повлияни от сравнението с другите страни от ЕС, на който България 
стана член, не се променят значимо. В края на 2007 г. самоопределят 
материалното си положение като много лошо 11,2% от анкетираните 
български граждани, като лошо – 32,6%, задоволително – 44,0%, 
добро – 11,9% и много добро – 0,3%.  

Последните няколко години България отново е в икономическа 
криза. Обстоятелството, че тя е производна на световната финансова и 
икономическа криза, предопределя в значителна степен развитието у 
нас, конфигурацията на засегнатите сектори, продължителността и пер-
спективите за възстановяване. Генератори на кризата в България стана-
                                           
1 Статистически годишник 1989. С., с. 90. 
2 Статистически годишник 1999. С., с. 77. 
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ха спадът на преките чуждестранни инвестиции и свиването на външния 
пазар за български стоки. Вследствие на световната финансова криза 
инвестиционната активност на чуждестранните икономически субекти в 
България от 2008 г. се редуцира драстично. Едновременно с това в стра-
ните, търговски партньори на България, рязко спадна търсенето на бъл-
гарски стоки и износът силно се сви. Като следствие от намалението на 
чуждестранните инвестиции и свиването на външния пазар, а по-късно 
и на вътрешния, започна значителен спад в производството. Спадна 
БВП на страната. При това е добре известно, че БВП на България е най-
ниският в ЕС, което влияе силно върху мащабите и остротата на иконо-
мическите и социалните проявления и последици на кризата и на въз-
можностите на държавата да интервенира.  

Таблица 1. Индекс на БВП на България към предходната година 
(2007 г. = 100%) 

Година Индекс 
2008 106,2 
2009 94,5 
2010 100,4 
2011 101,7 

Източник: НСИ 

Установилата се в страната макроситуация има своите проекции 
и на микроравнище – в спад на доходите и влошаване на материалното 
положение на населението. Обективната ситуация намира адекватно 
отражение в субективните преценки. Показателна е информацията за 
самооценката на хората за материалното положение на домакинствата 
им – през март 2012 г. най-голяма част (44,2%) го определят като задо-
волително, а повече от една четвърт (27,7%) – като лошо. 

Регистрираният спад в производството неизбежно се съпро-
вожда и от спад в заетостта. Макар и далеч от нивата на най-
засегнатите от кризата страни, у нас тя продължително се задържа 
над средната за Съюза като особено сериозен проблем е младежката 
безработица. А безработицата е феномен, чието еднозначно влияние 
върху престъпността почти не се подлага на съмнение. То е и теоре-
тично обосновано, и емпирично верифицирано. При това в литерату-
рата нарастването на безработицата се свързва с ръст не само на 
имуществените, но и на насилствените престъпления.  
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Престъпността в условията на прехода: обективни измерения и 
субективни преценки  

Социално-икономическите проблеми на фона на продължи-
телна институционална нестабилност, дължаща се на едновременни-
те, бързи, радикални и силно политизирани реформи, на които бяха 
подложени държавните институции, и в съчетание с неизбежната при 
прехода интензивна динамика на ценностните системи (пре-
позициониране на ценности, ценностна дезориентация и дезинтегра-
ция), формираха силно неблагоприятна криминогенна обстановка. 
Престъпността и личната сигурност на гражданите, особено важен 
компонент от която е защитеността от престъпни посегателства сре-
щу личността и имуществото й, претърпяха драстични промени.  

До края на 80-те години на ХХ век България е една от евро-
пейските държави с най-ниска престъпност. Качествените особенос-
ти и тенденциите в ръста на престъпността в страната също не очер-
тават обезпокояваща картина. Рязка промяна настъпва от началота на 
90-те години, когато престъпността регистрира истински бум и се 
превръща в една от доминантите в общата кризисна ситуация. Макар 
направените през 1991 г. и 1998 г. промени в методиката на регистра-
ция на престъпленията да не позволяват да се правят коректни коли-
чествени сравнения, мнението на експертите е, че ръстът само в на-
чалото на 90-те години е повече от три и половина пъти.3 

С времето престъпността се стабилизира, но нивото й е значи-
телно над това от преди промените. Не случайно през 2002 г. и в 
официален държавен документ се признава, че престъпността е „дос-
тигнала критични нива, застрашавайки държавността в страната”.4 
При това негативните промени в престъпността не се изчерпват с ко-
личествения й ръст. Паралелно се наблюдават и твърде значими из-
менения в качествен аспект – увеличение на относителния дял на по-
тежките разновидности на отделните видове престъпления, поява на 
доскоро слабо познати на българското общество тежки престъпления 
– рекет, отвличания, задържане на заложници, трансфер на наркоти-
ци и хора през граница, вкл. организиране на проституция и извежда-
не на жени от страната с цел сексуална експлоатация.  

                                           
3 България 1995. Развитието на човека. С., 1995, с. 85. 
4 Национална стратегия за противодействие на престъпността. С., 2002.  
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Фигура 3. Регистрирани престъпления 

Източник: СКИ 

При това множество емпирични изследвания5 дават основание 
да се твърди, че реалното равнище, най-малкото на т.нар. „масова 
престъпност“, е доста по-високо от представяното от статистиката.  

В условията на общ ръст на престъпността се увеличават зна-
чително престъпленията, чиито жертви са жени, независимо дали е 
във връзка или е независимо от половата им принадлежност и обус-
ловените от нея функции и роли. Жените влизат в социални взаимо-
действия, част от които са с нестабилна и неясна регулация и носят 
повишен риск. Жени все по-често се включват и в незаконни и прес-
тъпни дейности и структури (често са и посредници в престъпления 
срещу жени – например в мрежи за проституция), което увеличава 
риска самите те да станат жертви на престъпления. Независимо от 
модернизацията и динамичните промени в културните системи, в се-
мейно-битовата сфера продължават да действат образци и норми от 
вече изминати етапи на обществено развитие и жени често са жертва 
на домашно насилие.  

                                           
5 ЕСИ „Индекс на престъпността в България“, БСУ, 1997 г., ЕСИ на НЦИ-
ОМ от 1994 г и от 1998 г., изследвания на Междурегионалния институт на 
ООН за изследване на престъпността и правосъдието – UNICRI от 1997 г. и 
от 2000 г., ЕСИ „Проблеми на евроинтеграцията на България“ от 2004 г., 
2007 г. и 2008 г. 
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Обективната ситуация в страната намира адекватно отражение 
в субективните оценки на населението.  
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Фигура 4. Престъпността като много тежък проблем в българско-
то общество (Национална извадка, в%) 

Свързването на събраната информация с пола на респондентите по-
казва наличието на стабилни във времето различия в оценките. Жените 
много по-често от мъжете преценяват престъпността като много тежък 
проблем в обществото, като в повечето години разликите са около десет 
пункта (напр. 2004 г. 68,5% от жените са изразили такова мнение срещу 
58,8% от мъжете). Обяснение на регистрираното различие има във факта, 
че жените са по-уязвими, а и освен за себе си, се боят повече и за децата си. 

Виктимизацията на жените 

Най-надежден източник на информация за разпространението на 
масовата престъпност са емпиричните изследвания. Статистиката на 
държавните институции е функция на обективни събития и полицейски 
практики. Тя включва информация само за част от извършените прес-
тъпления. По едни или други обективни или субективни причини до ре-
гистрация не достигат и остават извън статистиката твърде голям брой 
от този тип престъпления, а периодичните промени в методиката на ре-
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гистрация повлияват значимо числата и пречат да се очертаят тенден-
ции и да се правят сравнения във времева перспектива. Поради тези съ-
ображения тук ще се ползва изключително информация за виктимиза-
цията на населението, събрана в хода на представителни емпирични со-
циологически изследвания на Института по социология на БАН (сега 
ИИОЗ), като фокусът на вниманието ще е върху неорганизираната ма-
сова престъпност, която преобладаващата част от българските граждани 
възприемат като основна заплаха за личната си сигурност.6 

В хода на поредица изследвания през 2004, 2007 и 2008 г. в 
рамките на проект „Проблеми на евроинтеграцията на България“ на 
секция „Глобално и регионално развитие” на Института по социоло-
гия на БАН (ръководител доц. д-р Анна Мантарова) бе събрана ин-
формация дали през годината преди изследването респондентите са 
били жертва на някое от поредица изброени престъпления срещу 
собствеността и срещу личността. От първата група бяха застъпени 
квартирни кражби, кражби на автомобили и части или вещи от авто-
мобили, грабежи и джебчийски кражби, а през 2007 г. и кражби на 
селскостопанско имущество, инвентар или животни. Втората група 
престъпления бе обединена в една обща формулировка – физическо 
насилие. Уточнено бе, че става дума за насилие извън дома, за да не 
се включат случаите на домашно насилие, които са по-специфични.  

Според получената през декември 2004 г. информация, през 12-те 
месеца преди изследването една значителна част от пълнолетното насе-
ление на страната е била жертва на някакво престъпно посегателство. 
Прави впечатление, че жените два пъти по-често от мъжете са пострада-
ли от джебчийски кражби, докато в останалите случаи няма различия. 

Настоящето изследване за пореден път възпроизвежда разми-
наването между количествените параметри на престъпността, регис-
трирана от емпиричните изследвания и от полицейската статистика. 
Причините за разминаванията между фактическата и регистрираната 
престъпност са многобройни и от различен характер. На първо мяс-
то, пострадалите масово не се обръщат към полицията. Според наше-
то изследване, въпреки относително високия рейтинг на полицията (в 
сравнение с този на другите институции), повече от половината от 
жертвите – 51,0%, не са я уведомили за извършени спрямо тях прес-
тъпления. Регистрираният висок процент на пострадали, които не 
съобщават  на  полицията, напълно се вписва в очерталата се от годи- 
                                           
6 Човешката сигурност в България. С., 1998, с. 63. 
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Таблица 2. През последните 
12 месеца Вие лично пострадали ли сте от: 
(Национална извадка, декември 2004 г., в%) 

 жени общо мъже 
Кражба от дома 8,7 9,4 10,0 
Кражба на автомобил 1,0 1,9 2,9 
Кражба на вещи или части     
от автомобил   4,9 
Грабеж   1,8 
Джебчийска кражба  10,3  
Физическо насилие извън дома 1,7 1,2  

Таблица 3. Ако да, уведомихте ли полицията? 
(Национална извадка, декември 2004 г., в%) 

 жени общо мъже 
Да 10,8 11,7 12,7 
Не 12,2 13,4 10,9 
Не съм пострадал/а 75,8 76,0 76,3 

ни тенденция. Изследвания на НЦИОМ от 90-те години показват, че 
делът на жертвите, които не търсят полицията, непрекъснато нараст-
ва – от 30% през 1994 г. те се увеличават с девет пункта и стават 39% 
четири години по-късно.7 Очевидно ръст от още дванадесет пункта за 
шест години не е нещо, което излиза извън оформилата се във време-
то тенденция. Констатираните в България съотношения не са изклю-
чение и в международен сравнителен план.8 Сравнението между от-
говорите на двата пола показва, че мъжете по-често уведомяват по-
лицията. От друга страна обаче, жените доста по-често са жертви на 
джебчийски кражби и за тях като правило информация почти не се 
подава. От това може да се направи извод, че относно 
престъплениятa, различни от джебчийски кражби, жените по-често 
се обръщат към полицията. 
                                           
7 НЦИОМ. Общественото мнение 1998. С.,1998, с. 48. 
8 Abercrombie, N., Hill, St., Turner, Br. The Penguine Dictionary of Sociology. 
1988, p. 55. Емпирично изследване на престъпността на Междурегионалния 
институт на ООН за изследване на престъпността и правосъдието. Доклад 
2000. www.vitosha-research.com. 
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Показателни за стабилността на виктимизацията и на общест-
вото като цяло, и на жените в частност са и данните от 2007 г.  

Таблица 4. През последните 12 месеца 
Вие лично пострадали ли сте от: 

(Национална извадка, септември 2007 г., в%) 

Кражба от дома 

 жени общо мъже 
Да и съобщих в полицията 4,3 3,7 3,1 
Да, но не съобщих на полицията 6,0 6,7 7,4 
Не  89,7 89,6 89,5 

Кражба на автомобил 

 жени общо мъже 
Да и съобщих в полицията 0,8 1,0 1,3 
Да, но не съобщих на полицията 4,7 5,2  
Не  94,9 94,3 93,6 

Кражба на вещи или части от автомобил 

 жени общо мъже 
Да и съобщих в полицията 2,2 2,2 2,3 
Да, но не съобщих на полицията 5,1 5,8 6,1 
Не  92,7 92,0 91,2 

Кражба на селскостопанска продукция, животни или инвентар 

 жени общо мъже 
Да и съобщих в полицията 1,5 1,7 1,8 
Да, но не съобщих на полицията 6,8 7,8 8,9 
Не  1,5 1,7 1,8 

Грабеж 

 жени общо мъже 
Да и съобщих в полицията 1,4 1,3 1,3 
Да, но не съобщих на полицията 4,7 4,9 5,0 
Не  93,9 93,8 93,7 
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Джебчийска кражба 

 жени общо мъже 
Да и съобщих в полицията 2,3 1,7 1,1 
Да, но не съобщих на полицията 6,6 7,5 8,6 
Не  91,1 90,8 90,3 

Физическо насилие извън дома 

 жени общо мъже 
Да и съобщих в полицията 0,6 0,6 0,7 
Да, но не съобщих на полицията 5,4 5,8 6,1 
Не  94,0 93,6 93,2 

Резултатите от изследването недвусмислено показват стабилно 
висока виктимизация, засягаща достатъчно силно и двата пола, с 
подчертан превес за жените при джебчийските кражби, а също и 
продължение на тенденцията все по-често да не се съобщава на по-
лицията.  

Друго, което следва да се отбележи, е, че особено много – 
приблизително десет процента от анкетираните, са дали положителен 
отговор на въпроса за претърпяна кражба на селскостопанска про-
дукция, животни или инвентар. Като се има предвид, че живеещите в 
столицата са около една четвърт от населението, а и в други населени 
места доста хора нямат такова имущество, ясно е, че в малките насе-
лени места, където живеят доста възрастни жени, този вид посега-
телства имат масов характер.  

Една локална илюстрация на виктимизацията на жените по от-
ношение на някои насилствени престъпления е информация от изс-
ледване в София9, проведено през ноември 2000 г. Резултатите по-
казват, че през предходните 12 месеца 2,4% от анкетираните жителки 
на столицата са станали жертва на грабеж. Че са били жертва на на-
падение, включващо физическо насилие, съобщават 1,6% от анкети-
раните жени.  

Говорейки за личната сигурност на жените, следва да се засег-
                                           
9 „Обществени оценки за градската среда в София“ – представително за на-
селението на столицата над 18-годишна възраст изследване, проведено през 
2000 г. от екип под ръководството на проф. Н. Генов по поръчка на Софп-
роект. 
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не и въпросът за домашното насилие, чиито жертви са изключително 
жени. Няма статистика, която да обхваща този феномен. Известна 
ориентировъчна представа може да се придобие от експертни оценки 
на полицейски служители и медицински лица и най-вече от емпи-
рични изследвания. Изследване от март 2000 г. на НОЕМА10 показва, 
че според 12% от анкетираните то е много силно, а според други 30% 
– силно разпространено. Повече от една десета от жените заявяват, 
че лично са били жертва на физическо насилие от страна на съпруга 
или партньора си. При това извън тези цифри остават жените – жерт-
ва на насилие от друг близък или роднина – от големи деца, братя, 
баща, свекър и т.н. Още по-мащабни параметри на насилието се 
очертават, като се вземе предвид информацията за наличието на лич-
ни познати–жертви на физическо насилие. При това следва да се ка-
же, че според експерти след началото на прехода в Източна Европа 
домашното насилие се е увеличило.11 Изследванията показват, че 
нестабилността и бързата динамика на статусите на мъжете и жените 
и на финансовото положение на семейството са фактори със силно 
влияние върху поведението спрямо жените. Бързият икономически 
просперитет на мъжа, особено в резултат на участие в скритата ико-
номика или на престъпна дейност, води до засилване на мъжката 
идентичност и възраждане на стария модел на традиционни полови 
роли в семейството – модел, предпоставящ йерархичност между чле-
новете на семейството и подчиненост на жената. При това в семейст-
ва със силен дисбаланс жената става все по-зависима икономически 
от мъжа и това снижава възможностите й в случай на насилие да се 
противопостави или да се раздели с насилника. В обратния случай – 
на низходяща промяна на икономическия статус на мъжа, се прово-
кира криза на мъжествеността и тя може да резултира в насилничес-
ко поведение, чрез което мъжът да се стреми да задържи позициите 
си. Разрушеният икономически баланс кара мъжа да търси компенса-
торни средства, вкл. и във вид на насилнически действия, за да запа-
зи позициите си в семейството.  

Когато се говори за сигурността на жените, не може да се от-
мине и фактът, че в условията на прехода се появиха и нови модели 
                                           
10 Домашното насилие. Емпирично изследване на НОЕМА. С., 2000. 
11 Филипс, Р., Томас, Ч. Домашното насилие в България. Доклад на „Защит-
ниците на човешките права от Минесота“. София: Български център по пра-
вата на човека. С., с.32. 
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на посегателство върху личната сигурност на жените, свързани с 
принудителна просия и проституция, трафик на хора, най-вече с цел 
сексуална експлоатация. Трябва да се има предвид, че жертви на 
трафик и на редица съпътстващи престъпления са не само жени, ори-
ентирали се към проституция като източник на доходи, но и такива, 
подмамени с фалшиви предложения за работа в чужбина, която 
впоследствие се оказва, че включва и извършване на сексуални услу-
ги, а също и заминаващи да сключат брак с чужденец (който обикно-
вено се оказва посредник). 

Държавните институции и личната сигурност 

Българските граждани категорично и трайно във времето свър-
зват осигуряването на личната сигурност с държавата. Но същевре-
менно те не са доволни от изпълнението на тази й функция, което се 
проявява и в общата оценка, и при конкретизации относно функцио-
нирането на различните институции. Като цяло българските гражда-
ни не са доволни от личната си защитеност от престъпления. Данни-
те сочат, че най-голям е делът на тези, които изобщо не са доволни, 
като процентът на посочилите този отговор жени е малко по-висок от 
аналогичния сред мъжете. Обратно, напълно удовлетворени по от-
ношение на безопасността си се чувстват около една шеста от рес-
пондентките и една четвърт от мъжете. 

Таблица 5. Вие лично доволен/а ли сте от личната си защитеност 
от престъпления 

(Национална извадка, ноември 2008 г., в%) 

 жени общо мъже 
Напълно 16,4 20,6 25,0 
Отчасти 39,5 37,3 34,9 
Изобщо  44,1 42,2 40,1 

Съответстващо на тези мнения е и чувството на страх за лич-
ната безопасност, споделено от жените в София по време на анкетата 
през 2000 г. 51,6% дават категоричен положителен отговор, още 38% 
– отчасти, и само по-малко от една десета не се страхуват. Показа-
телно е и признанието на 90,1% от анкетираните в София през 2000 
г. жени, че избягват да се движат навън вечер сами, а 81,8% се стра-
хуват да отварят вратите на домовете си на непознати. За сравнение – 
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при мъжете тези проценти са съответно 29,1% и 27,5%. 
Като особено значим за българите аспект на проблема за прес-

тъпността се очертава неспособността на държавата да осъществява 
ефективен контрол върху спазването на законите и да санкционира 
нарушаването им. Обобщената негативна оценка за изпълнението на 
тези функции се конкретизира и потвърждава чрез редица индикато-
ри, основно отнасящи се до оценката на работата на специализира-
ните държавни институции. В течение на цялото последно десетиле-
тие на предишното столетие, в условията на висока престъпност, ко-
гато тя масово се определя като един от най-тежките (през повечето 
години и най-тежък) проблеми пред обществото, оценката за приноса 
на съда и прокуратурата за решаване проблемите на страната са сил-
но асиметрични. Много високите оценки варират между 0,7% и 2,5%. 
В същото време много ниски оценки между 27,8% и 51,8% се дават 
от българските граждани.  

Макар поради различие във въпросите да не може да се прави 
пряко сравнение с изследванията от следващото десетилетие, данни-
те не показват да е настъпил необходимият на обществото обрат. На-
пълно доволни от работата на полицията през декември 2004 г. са 
9,6%, а напълно недоволни – 14,9%. За съдебната система цифрите са 
съответно 3,3% и 19,3%. Малко по-оптимистично изглежда ситуаци-
ята, ако се отчетат по две степени от скалата. Напълно и в известна 
степен доволни от работата на полицията са 43,1%. Недоволните са 
малко по-малко – 39,2%. Разпределението на оценките за съдебната 
система е доста по-смущаващо – 16,7% положителни срещу почти 
три пъти повече – 46,4%, отрицателни оценки. Влиянието на медиите 
и значителният дял на хората, при които липсата на преки впечатле-
ния не позволява да се оформи оценка или да има коректив на външ-
ни внушения, едва ли намалява тежестта на заключението, че съдеб-
ната система не отговаря на обществените потребности и очаквания. 

По времето на подготовката за влизане на България в ЕС се 
формира доста разпространено очакване, че след присъединяването 
на страната личната сигурност ще се повиши. Само година по-късно 
обаче оптимизмът рязко спада и изследванията регистрират същест-
вена промяна в очакванията. Докато преди приемането на България в 
ЕС между две трети и три четвърти от българските граждани са 
очаквали промяна в позитивна насока, две години след присъединя-
ването делът им спада с 8-10 пункта. Най-скептични са хората, кога-
то се касае за съдебната система. Тук очакващите положителни про-
мени и при двете изследвания са най-малко. На фона на общото ос-
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вобождаване от илюзиите, позитивните очаквания, свързани с нала-
гането на ред и законност в страната регистрират най-голям спад.  

Таблица 6. След като страната е член на ЕС, как според Вас ще се 
промени личната сигурност на гражданите? 

(Национална извадка, в%) 
„Силно ще 
се увеличи” 

и 
„По-скоро ще
се увеличи” 

„Няма 
да се промени” 

„Силно ще
намалее” 

и 
„По-скоро
ще намалее”

„Не мога 
да преценя”  

ж м общо ж м общо ж м общо ж м общо
Декември 2004 г. 54,9 57,7 56,4 22,0 25,4 23,6 3,5 5,6 4,6 19,6 11,3 15,6 
Ноември  
2008 г. 37,6 38,0 42,4 37,1 37,7 34,78 9,7 8,3 9,0 15,6 13,8 11,9 

Очевидно за пореден път се разсейва очакването за радикална 
промяна към добро. Осъзнава се, че освен външния натиск са необ-
ходими много воля и решителни действия от страна на управляващи-
те в България, а и на цялото общество, за да се преодолеят мощните 
и влиятелни интереси, които блокират реформите в сектора и целят 
да се запази сегашното положение на безредие. Но промяната тук 
сама по себе си не е достатъчна – за повишаване на личната сигур-
ност са необходими сериозни изменения в макросредата в нейните 
икономически, социални, нормативно-институционални и културни 
измерения. 
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Silviya Serafimova. LEGITIMIZING SO CALLED ‘NATURAL 
INEQUALITY’ AND ITS IMPACT UPON THE PROBLEM OF 
DOMESTIC VIOLENCE IN BULGARIA 

The aim of recent paper is to analyze the origin of the problem of domestic 
violence in Bulgaria as well as the prerequisites determining the lack of 
significant change in the social attitudes for the last 13 years, which is caused by 
legitimizing the negative symbolic capital of so called ‘natural inequality’. Basing 
our research on key legal documents and sociological statistics (for the period 
2000-2013), we raise arguments in favor of the thesis that regardless of the 
development of the normative legal base, the stability of the aforementioned 
attitudes is grounded in recognizing the seeming ‘naturalness’ of the relation 
‘violator-victim’, which underlies a complicated net of social configurations. 

Keywords: domestic violence, social attitudes 

1. Нормативни и практически предизвикателства при 
санкционирането на домашното насилие в България 

Осмислянето на проблема за домашното насилие в България се 
предпоставя от анализа на релацията „практика – нормализация”, 
чиито ключови аспекти са свързани с отговор на въпроса защо до-
машното насилие се интерпретира, включително и от самите потър-
певши, предимно като негативен индивидуален опит, неподлежащ на 
обговаряне и стигматизация в рамките на публичния дискурс. Прак-
тика, която не се променя съществено дори и след внасянето на За-
кона за защита от домашно насилие, обнародван в Държавен вестник 
(бр. 27 от 29 март 2005 г., съответно – с изменения, обнародвани в 
бр. 82 от 10 октомври 2006 г., бр. 102 от 22 декември 2009 г., бр. 99 



328 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

от 17 декември 2010 г.).1 
В този контекст главното методологическо затруднение е 

свързано не само с недостатъчната ефективност на гореспоменатия 
закон, който въпреки прецизно разработената нормативна база (осо-
бено след измененията от 2009 г.), все още относително рядко се 
прилага в практиката, предимно – в случаите на тежки форми на фи-
зическо насилие, застрашаващи живота на членове на семейството, 
но и с публичното цензуриране на проблема, произтичащо от огра-
ничаването на самото понятие в социума.  

Публичният дискурс регулира употребата на санкции по сила-
та на имплицитната презумпция, че драстичните форми на домашно 
насилие представляват потенциална заплаха за обществото в степен-
та, в която те могат да се разпространят извън сферата на семейните 
взаимоотношения. Презумпция, която на свой ред индиректно на-
сърчава повишаването на толерантността към други, не толкова осе-
зателни, но също толкова сериозни форми на насилие (напр. емоцио-
налното и икономическото насилие).  

Показателен е и фактът, че в измененията на закона от 2009 г. 
(бр. 102 на Държавен вестник от 2009 г., влязал в сила на 22 декемв-
ри 2009 г.) понятието за домашно насилие се екстраполира до „всеки 
акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или иконо-
мическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното 
ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, из-
вършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са 
или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжи-
телство”.2 Диференцирането на психическото и емоционалното на-
силие, обособяването на икономическото насилие като проява на до-
машно насилие, съответно – криминализирането на опита за налагане 
на подобно насилие във всичките му форми, т.е. изработването на 
нормативна база за реализирането на ефективна превенция, илюст-
рират несъмненото оптимизиране на българското законодателство.  

Същевременно прецизирането на законодателната уредба не 

                                           
1 Правилникът за прилагане на Закона за защита от домашно насилие, който 
е в сила от 15 юни 2010 г. (Обн. ДВ, № 45 от 15 юни 2010 г., изм. и доп. ДВ, 
№ 47 от 22 юни 2012 г.), регламентира както институционалните взаимо-
действия при защита от домашно насилие, така и условията и реда по фи-
нансирането на програми и обучение по чл. 6, ал. 7 от закона. 
2 http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151, 2013 г. 
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оказва съществен позитивен ефект върху ограничаването на нараст-
ващия брой случаи на домашно насилие3, които се свързват най-вече 
с употребата на физическо насилие. Парадоксалното наблюдение, че 
социалното легитимиране на дискусиите относно домашното наси-
лие остава отчасти ирелевантно към практиката, се явява резултат от 
устойчивостта на обществените нагласи поради липсата на конкрет-
ни механизми за култивиране на нетърпимостта към неговите много-
образни проявления. От друга страна, в рамките на публичния дис-
курс все още не се отделят достатъчно субсидии за подготовката на 
повече квалифицирани специалисти, както и за разработването на 
конкретни програми за реабилитация не само на жертвите, но и на 
насилниците.  

На този етап институционалните опити се намират в пилотна 
фаза, ограничавайки се до отделни инициативи, макар и с интенцията 
за създаването на по-мащабни проекти в дългосрочна перспектива.4 
Не по-малко важно е да се отбележи, че не съществуват законодател-
ни разпоредби, които да задължават извършителите на домашно на-
силие да посещават дадени семинари или специализирани курсове, 
като например програми за контрол на гнева.  

1.1. Ефективност при прилагането на нормативни 
документи и разработването на национални програми за 
превенция и защита от домашно насилие 
Както вече беше споменато, преосмислянето на масовите сте-

реотипи, свързани с т.нар. „естествено неравенство”, се явява проб-
лем, чието разрешаване зависи от публичното утвърждаване и попу-
ляризиране на програми, които да бъдат ориентирани към преодоля-
ването на негативните нагласи при идентифицирането на субектите и 

                                           
3 Статистиката показва, че всяка четвърта жена в България е жертва на до-
машно насилие. По данни, предоставени от Алианса за защита срещу до-
машното насилие, през последната година (юли 2012 г. – юни 2013 г.) зна-
чително са зачестили тежките случаи на домашно насилие. Общият брой на 
обърналите се за помощ потърпевши е 2528, а броят на извършените юри-
дически или социални и психологически консултации с тях е 8791. За съжа-
ление само 393 са заведените дела по Закона за защита срещу домашното 
насилие. 
4 Срв. националните програми за превенция и защита от домашно насилие 
за 2012 г. и 2013 г. 
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обектите на домашно насилие. Реабилитирането на индивидуалния 
негативен опит като подлежащ на обговаряне в публичния дискурс е 
необходима предпоставка за снемането на противоречията между 
практиката и нейната нормализация в контекста на промяната на 
етическите ценности, формиращи психо-социалния профил както на 
насилника, така и на жертвата.  

Емблематична илюстрация в това отношение са данните от 
националното представително проучване на Националния център за 
изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), извършено през но-
ември 2007 г. сред 1000 граждани, според което едва 13% от бълга-
рите твърдят, че са запознати със съществуването на закон за борба с 
домашното насилие. Две трети от респондентите не познават съдър-
жанието на закона, а 22% дори не са чували за съществуването му5, 
макар че още през 2003 г. (2 години преди приемането на Закона за 
защита от домашно насилие) 85,9% от анкетираните се обявяват за 
„специален закон за защита на жертвите на домашно насилие”, съот-
ветно – 77% за необходимостта от закон, който да криминализира 
насилието в семейството.6 

На свой ред трябва да се уточни, че непознаването на законо-
дателството корелира и с недоверието в ефективността на самата за-
конодателна система (наблюдение, откроено като ключов фактор и 
от НЦИОМ), което за пореден път поражда въпроса за необходи-
мостта от проясняване на генеалогията на обществените нагласи. 

Националните програми за превенция и защита от домашно 
насилие за 2012 г. и 2013 г. съдържат раздели за превенция (раздел 2) 
и за обучение и квалификация (раздел 3), които са ориентирани пре-
димно към събирането, систематизирането на данни за размерите на 
домашното насилие в България, както и към подобряването на ква-
лификацията на социалните работници, педагозите и психолозите.7  

В програмата за 2013 г. е заложено проучване и събиране на 
данни, които трябва да се използват за разработване и изграждане на 

                                           
5http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2007/11/29/402596_psihicheskiiat_tormoz_
e_nai- masovata_forma_na_nasilie/, 2013 г. 
6 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2003 г. 
http://www1.parliament.bg/nciom/2003/16.04, 2005 г. 
7https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/8AFBD85F-C26D-4296-86A8-
F59DED87326E/0/NACIONALNA_PROGRAMA_dom_nasilie_I.pdf, 2013 г.  
stopech.sacp.government.bg/file.php?fid=352 , 2013 г. 
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АИС „ДН” по Норвежки финансов механизъм, респективно – раз-
пространението на „инициативи, добри практики и доставчици на 
социални услуги и механизми за защита на пострадалите от домашно 
насилие чрез електронните страници на ангажираните институции” 
(за което не е предвидено отделно субсидиране).8  

Едва в раздел 4 за защита, възстановяване и реинтеграция на 
пострадалите от домашно насилие е заявена графата „проекти за ра-
бота с извършителите”. Те включват обявяването на конкурс за фи-
нансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и 
обученията по чл. 6, ал.7 от ЗЗДН (свързани с реализирането на 
програми за превенция и защита от домашно насилие; програми за 
предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие; 
специализирани програми за извършители на домашно насилие и 
обучение на лицата, извършващи защита по ЗЗДН) (със срок 15 ап-
рил 2013 г.), подкрепящи услуги за жертви на домашно насилие 
(ориентирани към създаване на нови центрове за подслон на постра-
дали от домашно насилие или подкрепа за вече съществуващи таки-
ва) (със срок декември 2013 г.), както и тестване и въвеждане на ино-
вативни услуги за пострадали/извършители на домашно насилие 
(мобилни услуги, услуги за високорискови групи, хора с увреждания 
и др.) (със срок септември–октомври 2013 г.).9  

По отношение на програмата от 2012 г. трябва да се отбележи, 
че раздел 4 от 2013 г., макар и все още в пилотна фаза, илюстрира 
нарастващата институционална подкрепа за създаването на по-
мащабни програми (с по-широка целева аудитория) за превенция на 
домашното насилие. За 2012 г. са предвидени само три конкретни 
инициативи, а именно – разработването на минимални стандарти за 
социална работа при случаи на домашно насилие, поддържането на 
национална телефонна линия за пострадалите и програми за превен-
цията на рецидиви.10 

От друга страна, трябва да се анализира не само специфизира-
ната дефиниция за домашно насилие, включваща различни проявле-

                                           
8 stopech.sacp.government.bg/file.php?fid=352 , 2013 г. 
9 Пак там. Първият проект трябва да се реализира с целеви средства от бю-
джета на Министерството на правосъдието, докато последните два са суб-
сидирани по схемата на Норвежкия финансов механизъм. 
10https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/8AFBD85F-C26D-4296-86A8-
F59DED87326E/0/NACIONALNA_PROGRAMA_dom_nasilie_I.pdf, 2013 г. 
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ния, но и профилът на извършителя, като се отчете влиянието на не-
гативните аксиологически конотации на т.нар. „естествено неравен-
ство” на половете за формирането на обществените нагласи. Въпрос-
ното неравенство е дискриминиращо и спрямо т.нар. „силен пол”.11 
Макар и практиката да показва, че съществуват случаи на физическо 
насилие от страна на представителки на „слабия пол” върху техните 
съпрузи/партньори/родители/деца, поради стереотипите, свързани с 
ролята на мъжа в семейството (респективно – с отношенията „роди-
тели-деца”), жертвите на подобно насилие не са склонни да дават 
публичност на своите казуси.  

Съгласно чл. 3 на Закона за защита от домашно насилие, защи-
та по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно 
насилие, извършено от: 1. съпруг или бивш съпруг; 2. лице, с което 
се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; 3. 
лице, от което има дете; 4. възходящ; 5. низходящ; 6. (изм. – ДВ, бр. 
102 от 2009 г., в сила от 22 декември 2009 г.) лице, с което се намира 
в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; 7. 
(изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22 декември 2009 г.) лице, с 
което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен 
включително; 8. настойник, попечител или приемен родител; 9. (нова 
– ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22 декември 2009 г.) възходящ или 
низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско 
съжителство; 10. (нова – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22 декември 
2009 г.) лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо 
съпружеско съжителство.12 Диференцирането на казусите, при които 
дете може да бъде третирано като жертва на различни форми на до-
машно насилие, е заложено още в член 2, алинея 2 на закона, според 
която „за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и 
всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие”.13 

                                           
11 За разлика от преобладаващата публична стигматизация при употребата 
на физическо насилие от страна на мъж-насилник към жена-жертва, по дан-
ни на www.nasilie.eu мъжете много често стават жертва на системен психи-
чески и емоционален тормоз. Към затрудненията, свързани с естеството на 
въпросния тип домашно насилие (който е по-трудно доказуем от физичес-
кото и сексуалното насилие и при двата пола), се добавя и факторът на ав-
тоцензурата. 
12 http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151, 2013 г. 
13 Пак там. 
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Основният проблем, който се поражда, е по какъв начин дете-
то може да бъде представлявано така, че неговите интереси да бъдат 
защитавани не само юридически, но и в социален и етически план. 
Следователно възниква дилемата как отстояването на въпросните 
интереси е постижимо в дългосрочна перспектива, предполагайки не 
просто юридически коректно тълкуване на закона, а и отчитането на 
моралните и социалните последствия за развитието на детето.  

1.2. Методологически предпоставки за псевдонормализацията на 
домашното насилие в публичния дискурс 

Използването на социологическите проучвания като предпо-
читан инструментариум за изследване на „количествените” и „качес-
твените” аспекти на публичното говорене има няколко предимства. 
От една страна, те дават експлицитна представа за нормализираното 
говорене, утвърдено от социума (респективно – за мотивите и меха-
низмите на разминаването между идеология и практика), а от друга – 
какви противоречия се привиждат като естествени, за да се създадат 
предпоставки за възникването и утвърждаването на необходимата 
нормализация.  

Проблем, който френският социолог Пиер Бурдийо удачно де-
финира чрез термина парадокс на доксата, а именно – „фактът, че 
световният ред е, grosso modo, съблюдаван такъв, какъвто е, с едно-
посочните си и забранени посоки...”.14 Именно чрез конвенционали-
зирането на даден ред и валидизирането му като социокултурна уни-
фицирана даденост се достига до „естественото утвърждаване” на 
физическото господство в модуса на символно насилие.  

Съвременното общество е изправено пред предизвикателство-
то да демистифицира механизмите на разрастващото се символно на-
силие, при което физическото господство е необходимо, но не и дос-
татъчно основание за налагането на многообразните проявления на 
символния контрол. Ключов пример в това отношение е самото 
уточняване на понятието за домашно насилие, което предполага не 
само различни форми на упражняване на символен контрол, но и 
различни типове взаимоотношения между „носителите” на символен 
капитал, които, както вече беше отбелязано, обуславят интернализи-

                                           
14 Бурдийо, П. Мъжкото господство. С., 1992, с. 7.  
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рането на ролите на насилник и жертва. 
В този контекст целта на настоящото изследване, свързано с 

проясняването на генеалогията на проблема за домашното насилие в 
България, е ориентирана към осмислянето на следния феномен: как 
въпросното насилие като опит, съответно – обговарянето на този 
опит, може да бъде разбрано чрез изследване на аспектите на цензу-
рата и автоцензурата като специфичен тип дискурс, при който раз-
минаването между практика (индивидуална жизнена история) и иде-
ология (публична псевдонормализация на индивидуалните жизнени 
практики)15 е не подсъзнателен, а съзнателно търсен ефект.  

Същевременно се анализира и по какъв начин социологичес-
ките проучвания, отразявайки тенденцията към удовлетворяване на 
вече утвърдените обществени представи за псевдонормализация на 
насилието, илюстрират как десимволизирането (пренебрегването на 
генеалогията на натрупване на символния капитал) води до ефекта на 
табуто, при който липсата на символен капитал се компенсира чрез 
неговото вторично конституиране, вменено като такова по природа.  

В рамките на настоящото изследване, освен ЕСИ „Домашното 
насилие в България”, проведено от НОЕМА по поръчка на „Джендър 
проект в България” (през март 2000 г.), са разгледани и социологи-
ческите проучвания за периода 2003-2007 г., реализирани от Нацио-
налния център за изучаване на общественото мнение. Целта е да бъде 
откроена приемствеността, респективно – промяната в обществените 
нагласи както по отношение на формите на домашно насилие, така и 
спрямо релацията „насилник-жертва”, илюстриращи усложняването 
на проблема за символното насилие на базата на съвременните соци-
ални и етически предизвикателства.  

Не на последно място са приложени и анализирани резултати 
от проучванията на Алианс за защита срещу домашното насилие16 (за 
периода 2009-2011 г., 2012-2013 г.), доколкото позоваването на из-
следвания, извършени от представители на неправителствения сек-
тор, допринася не само за демистифицирането на стереотипите, во-
дещи до омаловажаването на случаите на домашно насилие, но и за 
открояване на затрудненията, свързани с прилагането на Закона за 
                                           
15 Колева, Д. Биография и нормалност. С., 2002, с. 47. 
16 През 2008 г. Алианс за защита срещу домашното насилие обединява 10 
основни организации в България, работещи по проблемите на превенцията 
на домашното насилие.  
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защита от домашно насилие.  
Статистиката на Алианс ЗДН показва някои съществени сла-

бости по прилагането на въпросния закон. Например ограничението 
от един месец от последния инцидент при подаване на молба за за-
щита пред компетентния съд, малкото производства, образувани по 
молба на директорите на дирекции „Социално подпомагане”, липсата 
на сериозни последствия при нарушаването на заповедта за защита, 
тромавите процедури при отстраняване на извършителя от съвмест-
ното жилище и др.17  

2.1. Генезис и измерения на домашното насилие  
Изследването на общественото мнение за домашното насилие 

от месец март 2003 г. (проведено от НЦИОМ) представлява ембле-
матична илюстрация за това как, когато се говори за формите и мо-
тивите на въпросното насилие, по презумпция се подразбира съгла-
суването със стандартизираните норми, засягащи общоутвърдените 
представи за символно насилие. Необходимостта от санкциониране 
на домашното насилие е заявена предимно в публичното пространст-
во. Показателни примери в това отношение са стереотипите, засяга-
щи казуса „семейни работи”, който на свой ред се обуславя от горес-
поменатите обществени нагласи за т.нар. „битово насилие”, както и 
от липсата на еднакво приложими критерии за поведението в пуб-
личната и частната сфера, водещи до модифицирането на вече раз-
гледания парадокс на доксата. 

В този контекст трябва да бъде отбелязана и необходимостта 
от диференциране на групата на респондентите не само по пол, но и 
по възраст, образователен и социално-икономически статус, защото 
различията се явяват ключови предпоставки за степента и формата 
на интернализация на стереотипите, свързани с т.нар. „естествено 
неравенство”.  

Изследването на НОЕМА от март 2000 г. показва, че жените, 
които определят домашното насилие като „много силно” и „силно” 
разпространено, попадат във възрастовата група между 35-44 г., 
следвани от групата на 25-34-годишните. Впечатление прави и че във 
възрастовата група 18-24 г. около 40% от анкетираните жени дават 
                                           
17 Анна Николова: Случаите на домашно насилие се увеличават. 
http://novinar.bg/news/anna-nikolova-sluchaite-na-domashno-nasilie-se-
uvelichavat_MzgzMDs1Nw==.html, 2013 г. 
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положителен отговор18, което обуславя заключението, че домашното 
насилие „се въпроизвежда устойчиво във времето и не може да се 
очаква, че то ще се редуцира без специално насочени към него въз-
действия”19. 

Относно социалната стратификация, високата толерантност 
спрямо употребата на физическо насилие в семейството варира в за-
висимост от населеното място, образователния и икономическия ста-
тус както на насилниците, така и на жертвите. Най-неприемлива ос-
тава употребата на насилие за жените с висше образование, живеещи 
в столицата или в големите градове, с доходи над средните, докато 
по отношение на психо-социалния профил на насилника, най-висока 
е толерантността към домашното насилие от страна на мъжете-роми, 
с основно образование, живеещи в села или малки градове, безработ-
ни, частни собственици или земеделски стопани (на възраст между 
41-50 г.).20 

По-високата толерантност в селата и малките градове се при-
писва на устойчивите стереотипи, свързани с патриархалното раз-
пределение на социалните роли в семейството, а също така и на мно-
зинството от по-ниско образовани респонденти, което води до по-
голяма нетърпимост в сферата на културата на общуване между парт-
ньорите.21  

Изграждането на псевдонормализирания образ на насилника 
като необразован индивид се препотвърждава и от обработката на 
статистическите резултати, при които се откроява проблематичната 
тенденция, че образованието носи ненакърним престиж, несъвмес-
тим с проявите на насилие. На въпроса: Съгласни ли сте, че в краен 
случай мъжът може да прибегне до сила за въвеждането на ред в 
семейството? – само около 10% от респондентите с висше образо-
вание отговорят утвърдително, докато тези с основно са около 40%. 
Отговор „не знам” отново е даден от около 8% от анкетираните от 
първата група и около 18% от втората.22 Съобразяването със социал-

                                           
18 ЕСИ „Домашното насилие в България”, НОЕМА, 2000. 
19 Мантарова, А. Домашното насилие в България и Македония. С., 2003, с. 
2. 
http://www.balkans21.org/2003_4/anna_bg%20mk.pdf. 
20 Златанова, В. Домашното насилие. С., 2001, 44-47. 
21 Мантарова, А. Цит. съч., с. 10. 
22 Стоилова, Р. Неравенства и общностна интеграция. С., 2001, с. 214. 
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но утвърдените норми ясно се илюстрира с графиката, при която 
колкото е по-добро образованието, толкова по-рядко е признаването 
на употребата на насилие. За съжаление практиката показва, че поне 
в около 43% от случаите жените стават жертви на насилие от страна 
на мъже с добро образование и стабилен икономически статус.23 

От друга страна, чрез кампании, инициирани от различни ви-
дове организации24, в публичното пространство се утвърждават две 
нови понятия, свързани с диференциацията на типовете домашно на-
силие, която зависи не само от мотивацията, но и от вътрешногрупо-
вата динамика на конфликтите, а именно – т.нар. „патриархален те-
роризъм” и „ситуативно насилие”. Понятията са заимствани от аме-
риканския социолог М. Джонсън, който анализира доколко т.нар. 
„полова симетрия” (откроена при идентифицирането на насилниците 
по полов признак) се дължи на неправилно комбиниране на статис-
тическите данни.25 През 1995 г. той въвежда термините „общо наси-
лие в двойката”, отнасящо се до „периодични взривове на насилие от 
страна на съпруга или съпругата или и от двамата”, и „патриархално 
насилие”.26 „Патриархалното насилие”, което е концептуализирано 
от Джонсън като „патриархален тероризъм”, обхваща системните 
прояви на насилие от страна на мъжа, доминиран от мотиви, свърза-
ни с устойчивите представи за патриархален контрол.  

Впоследствие Джонсън нарича въпросния тип насилие „инти-
мен тероризъм”, чиито най-радикални проявления водят до тежки 
наранявания, предполагащи оказването на помощ от страна на меди-
цински и социални работници.27 През 2002 г. финландската изследо-
вателка М. Пииспа определя „патриархалния тероризъм” като „парт-
ньорски тероризъм”, акцентирайки върху „партньорските прояви на 
насилие”, както и върху психо-социалните характеристики на насил-
ниците и жертвите.28  

                                           
23 Пак там. 
24 Напр. кампанията „Говори открито срещу домашното насилие”, реализи-
рана със съдействието на AVON. 
25 Allen, M. and Perttu, S. Наръчник за преподователите по социални и здрав-
ни грижи. 2010, с. 13. 
http://www.palmenia.helsinki.fi/hevi/HEVI_Handbook_bulgarian.pdf. 
26 Пак там. 
27 Пак там. 
28 Пак там. 
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Джонсън допълва класификацията си с още една форма на на-
силие, с т.нар. „съпротива с насилие” (включваща насилие от страна 
на жената като форма на самозащита). На свой ред се прецизира и 
дефинирането на т.нар. „ситуационно насилие в двойката”, в което 
участват и двамата партньори, без да се достига до сериозни физи-
чески наранявания. Сложността на проблематиката води до спомена-
тата замяна на понятието „патриархален тероризъм” с концепта „ин-
тимен тероризъм”29, включващ „опит за доминиране върху единия 
партньор и за упражняване на общ контрол върху връзката – доми-
ниране, което се проявява чрез използването на широк диапазон от 
тактики за надмощие и контрол, включително насилие”30.  

Нарастващите по обем емпирични изследвания принуждават 
авторите да обособят нов тип класификация, тъй като домашното на-
силие е неделимо явление, което може да бъде диференцирано един-
ствено съобразно „динамиката на партньора, контекста и последст-
вията”31. Ето защо Дж. Кели и М. Джонсън дефинират четири модела 
на насилие, а именно – насилствен контрол, съпротива с насилие, си-
туационно насилие и насилие, провокирано от раздяла.32 

Заимстването на понятието „патриархален тероризъм” отразя-
ва един по-ранен период на изследвания, които биха рефлектирали 
отново върху редуцирането на проблема за домашното насилие в 
България до проявите на физическо насилие, упражнявано от страна 
на мъжа върху жената в семейството. С оглед на необходимостта от 
конкретизиране на психо-социалния профил на насилника би било 
удачно вместо определението „патриархален тероризъм” да се въз-
приеме дефиницията „интимен тероризъм”, даваща възможност да се 
проясни вътрешната динамика на конфликтите от страна и на двама-
та партньори. Също така ограничаването, свързано с противопоста-
вянето на „патриархалния тероризъм” на „ситуационното насилие”, 
поражда още едно противоречие. Ситуационното насилие може да 
бъде провокирано от конфликт по силата на патриархални мотиви, 
които да не водят до проявата на драстично насилие, а до индуцира-

                                           
29 Johnson, M. and Leone, J. The Differential Effects of Intimate Terrorism and 
Situational Couple Violence: Findings from the National Violence against 
Women Survey. – Journal of Family Issues. 2005, № 26, рр. 322-349. 
30 Allen, M. and Perttu, S. Op. cit. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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нето на многобройни микроконфликти в дългосрочна перспектива.  
По този начин се стига до методологическото затруднение, съ-

държащо се имплицитно и в опитите на Джонсън да конкретизира 
собствената си класификация. Ефектите от насилието не могат рет-
роспективно да бъдат приписвани като критерий за мотивацията на 
субектите, т.е. по-драстичните форми на насилие винаги да бъдат 
асоциирани с по-устойчива мотивация, доколкото при подобна ин-
терпретация остават проблематични случаите на самозащита, както и 
видовете насилие, произтичащи от полифункционалната природа на 
релацията „насилие-контрол”. 

От друга страна, класификацията на Кели и Джонсън, базира-
ща се на интенцията за систематизация въз основа на „динамиката” 
на партньора, контекста и последствията, също поражда вътрешно-
методологически противоречия. Например, насилственият контрол 
може да бъде форма на насилие, предизвикано от раздяла, съответно 
– съпротивата с насилие би могла да се развие от спорадични прояви 
на ситуационно насилие в степента, в която не съществуват устойчи-
ви индикатори, „алармиращи” за прерастването на една форма на на-
силие в друга. 

На базата на анализираните наблюдения стигаме до извода, че 
сложната конфигурация от взаимообусловени отношения може да 
бъде „разпозната” в социологическите изследвания на две нива. Пър-
во, стремежът към псевдонормализация на насилието е търсен ефект 
от страна на респондентите, които се стремят да избегнат срама от 
самоидентификацията като „насилници-жертви-потенциални насил-
ници-и(или)-потенциални жертви”, и второ – откроява се желанието 
въпросните действия да бъдат отнесени към фактори, оставащи ире-
левантни към индивидуалната мотивация. 

2.2. Методологически затруднения при идентификацията 
на различните форми на домашно насилие. Проблемът за 
представителността на социологическите проучвания 
Една от многобройните алтернативи може да бъде търсена в 

посока изследване на предпоставките за разминаването при отгово-
ри, давани на въпроси с различни уточнения на формулировките в 
рамките на една или няколко анкети. Социологическите проучвания 
показват, че се наблюдава гореспоменатото пропорционално намаля-
ване на „признанията” при конкретизиране на аспектите на личната 
отговорност. Тенденция, която се откроява още в изследването, про-
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ведено от НОЕМА през март 2000 г.  
На въпроса: Вие лично познавате ли хора, които са били удря-

ни от своите съпрузи/съпруги? – 61% от респондентите отговарят 
положително.33 Подобни са и статистическите резултати от проучва-
нето на общественото мненине за домашното насилие от март 2003 
г., реализирано от НЦИОМ. Ако в началото 49,2% от анкетираните 
определят насилието като личен проблем, 40% „признават“, че поз-
нават жени-жертви на физическо насилие, а 37,8% – жертви на пси-
хически тормоз, то само 5,5% от жените споделят, че са удряни от 
партньорите си и едва 12,2%, че са били заплашвани, обиждани или 
унижавани34.  

В изследването на общественото мнение от 2003 г. се задават 
въпроси: Вие лично познавате ли жени, жертви на физичес-
ко/психическо насилие? – без да се конкретизират самите понятия35, а 
впоследствие (при формулирането на други въпроси в рамките на 
същото проучване) под физическо насилие се разбира „удряне”, а 
под психически тормоз – „заплахи, обиди, унижения и др.”36  

Същевременно проучването цели конкретизирането на раз-
личните типове субекти и обекти на насилие, предпоставяйки както 
проявите на домашно насилие от страна на родител (родители) към 
деца, така и случаите, при които възрастни хора са малтретирани от 
своите деца.37 На въпроса: Вие лично познавате ли деца, жертви на 
физическо насилие от страна на родителите си? – 26,6% от респон-
дентите отговарят утвърдително. Докато на въпроса: Вие лично поз-
навате ли деца, които са свидетели на чести скандали между ро-
дителите си?, въпрос, предполагащ оценяването на риска от упраж-
няването на психически тормоз, 43,8% от анкетираните дават поло-
жителен отговор.38  

Почти двойно по-високите процентни резултати могат да бъ-
дат обяснени с гореспоменатата тенденция, отразяваща склонността 
на респондентите да проявяват по-слаба автоцензура при въпросите 

                                           
33 ЕСИ „Домашното насилие в България”, НОЕМА, 2000 г. 
34 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2003 г. 
http://www1.parliament.bg/nciom/2003/16.04. 2005 г. 
35 Пак там. 
36 Пак там. 
37 Пак там. 
38 Пак там. 
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относно психическия тормоз в степента, в която той не подежи на 
сериозни публични санкции поради трудната доказуемост, съответно 
– индуцира в по-ниска степен итернализирането на виктимизацията.  

На въпроса: Вие лично познавате ли възрастни хора, жертви 
на тормоз и насилие от страна на децата си? – 38% от респонден-
тите отговарят утвърдително.39 На базата на разгледаните наблюде-
ния стигаме до извода, че доколкото почти 40% от формите на до-
машно насилие са свързани с конфликти между родители и деца, 
преосмислянето на връзката между насилника и жертвата е от клю-
чово значение за разбирането на комплексността на феномена до-
машно насилие в България. 

Опит за специфициране на социално-психологическия профил 
на насилника е направено и в едно по-ранно проучване. Още в из-
следването, проведено през март 2000 г. от НОЕМА, при конкрети-
зация на въпросите: Вие лично удряни ли сте от Вашия партньор?40 
– около 4% от анкетираните отговарят „да, често”, 16% „да, но не 
много често”, 9% „не желая да отговоря”. Статистическите изследва-
ния показват, че ако 11,4% от респондентите са дали положителен 
отговор, то при процентните съотношения спрямо жените, делът на 
утвърдителните отговори е значително по-голям.41 Доколкото всяка 
десета жена отказва да отговори на поставения въпрос, може да се 
допусне, че зад нежеланието се крие положителен отговор, което на 
свой ред води до следната тревожна статистика – почти 30% от пъл-
нолетните жени в България са били обект на физическо насилие от 
страна на своя партньор.42 Тенденция, която се наблюдава и при по-
нататъшните проучвания. Изследването на общественото мнение за 
домашното насилие от 2007 г. показва, че най-разпространените 
форми на насилие остават физическото насилие, проявявано към же-
ните в семейството (78%), семейните скандали (65%), както и психи-
ческият тормоз от страна на мъжа към жената (43%).43 

В резултатите от изследването продължава да се открива и ме-
тодологическото затруднение, свързано с прецизирането на формите 
на психическия тормоз. Наблюдение, което личи от обособяването на 

                                           
39 Пак там. 
40 ЕСИ „Домашното насилие в България”, НОЕМА, 2000 г. 
41 Мантарова, А. Цит. съч., с. 2. 
42 Пак там. 
43 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2007 г. 
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графата „скандали в семейството” и което несъмнено илюстрира не-
обходимостта от корекция в процентния дял на отговорите, свързани 
с упражняването на психическия тормоз. Така стигаме до извода, че 
социологическите проучвания в периода 2000-2007 г. се характери-
зират с две устойчиви тенденции, а именно – с реалната процентна 
„близост” между утвърдителните отговори, отнасящи се до проявите 
на физическо насилие и психически тормоз, както и с активността на 
механизмите на цензурата и автоцензурата при опитите за нормали-
зация на насилието в публичния дискурс. 

Подобна типология, индуцирана от гореспоменатите механиз-
ми, се задава и от самата схема на изследването, целяща да открои 
приемствеността в проблематиката и нейната интернализация в по-
сока от по-глобалните към по-конкретните измерения на домашното 
насилие, т.е. изхождайки от разбирането за насилието като теорети-
ко-практически проблем, минавайки през свидетелския опит и дости-
гайки до идентификацията на персоналния опит на насилника и (или) 
жертвата. 

От друга страна, трябва да се отбележи, че съществува различ-
на степен на чувствителност при разпознаването на собственото и 
„чуждото” преживяване на насилие. Респондентът може да отнесе 
понятието „удрям” към две различни форми на насилие – когато е 
свидетел на драстично физическо насилие и когато той самият (сама-
та) е бил ударен веднъж, но е интернализирал удара като травма. 
Двата случая подлежат на обговоряне чрез предварително нормали-
зиран модел, предпоставен от посочването на „затворени” отговори 
от типа „да /не”, без да се кодифицират степените на съответното 
преживяване.  

Не по-малко важно е да уточним още един ключов аспект, а 
именно – мотивацията за автоцензурирането, при която се прави 
опит да се отрекат различни форми на насилие с аргумента, че те не 
представляват „същински” прояви на домашно насилие. А. Мантаро-
ва акцентира върху наблюдението, че на въпроса дали са им били уд-
ряни плесници, голям брой от респондентите са отговорили, че няма 
жена, която да не е получавала плесници, но това не трябва да се раз-
глежда като форма на физическо насилие.44  

Категоричното определяне на насилието като вътрешносемеен 
проблем предполага, че поне един от основните мотиви за неговата 
                                           
44 Мантарова, А. Цит. съч., с. 2. 
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поява ще бъде посочен сред групата на т.нар. лични мотиви. Предпо-
ложението може да бъде детайлно проследено чрез анализ на полу-
чените отговори, свързани със следния въпрос: Какви са според Вас 
основните причини за насилието в семейството? Отговорът, който е 
даден на първо място, със значителна процентна преднина (от 17,2% 
при изследването на НОЕМА и около 25% на НЦИОМ), е финансо-
вите проблеми и безпаричието – 76,1%45, на второ – безработица-
та/икономическата зависимост с 51,2%46, едва на трето място – ло-
шото възпитание/моделът на поведение, преживян в детството 
(42,2%)47, а на неравнопоставеното положение на мъжа/жената в се-
мейството са отредени скромните 10%48 (т.е. шесто място от девет 
възможни, сред които последното е графата „други”). Едва в изслед-
ването от 2007 г. се забелязва минимална промяна в тенденцията ло-
шото семейно възпитание да бъде идентифицирано по-често като 
фактор за проявите на домашно насилие. Социолозите отчитат, че 
през 2007 г. респондентите, които посочват модела на поведение, 
свързан с проблеми в детството като основна причина, са се увели-
чили с 10%.49 

Нарастващата виктимизация, свързана с псевдонормализация-
та на практиките на домашно насилие, води и до ескалиращата липса 
на доверие в институциите. Теза, която може да бъде подкрепена с 
резултатите от изследването на общественото мнение за периода 
2000-2003 г. Проучването на НОЕМА от 2000 г. показва, че 23,2% от 

                                           
45 В изследването на общественото мнение от 2007 г. социолозите отбеляз-
ват, че за последните пет години безпаричието продължава да бъде посоч-
вано като главната причина за проблемите в семейството. 
46 В изследването на НОЕМА от 2000 г. тя е поставена на пето място с 5,9%, 
докато пиянството като мотив заема второ място с 13,2%.  
47 В статистиките на НОЕМА факторът „лошо възпитание“ заема 4-то място 
(7,3%). От друга страна, на второ и трето място са откроени фактори, които 
също имат ключово отношение към възпитанието, а именно – пиянството 
(13,2%) и ревността (10,6%). „Лошият характер” е посочен като последен 
фактор (2,5%), което на свой ред илюстрира как съобразно приоритета на 
различните мотиви, посочени от респондентите, можем да направим заклю-
чението, че процентният дял на фактора възпитание (около 35%) кореспон-
дира с резултатите на НЦИОМ от 2003 г. (около 40%). 
48 Подобен фактор не е посочен в статистиката на НОЕМА от 2000 г. 
49 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2007 г. 
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анкетираните жертви на домашно насилие не са се обърнали за по-
мощ към никого, водени от „срам” (30,4%), „страх” от съпруга 
(12,5%), „незнание” към кого да се обърнат (10,7%), убеденост в лип-
сата на смисъл да се търси помощ (10,1%), „недоверие”, че някой 
може да помогне (8,9%).50 В този контекст се очертава тревожната 
статистика процентните съотношения на незнанието и недоверието 
да се изравнят с тези на фактора „страх”. 

На въпроса: Ако Ваш познат сподели, че е станал обект на 
домашно насилие, към кого бихте го посъветвали да се обърне? – 
66,5% от анкетираните отговарят, че ще се обърнат към полицията, 
41,4% – към роднини, 35,9% – към приятели, 35,2% – към социални 
служби, 24,6% – към медицински служби и едва 10,6% – към непра-
вителствени организации.51 Статистика, която показва, че неформал-
ната помощ се разглежда като заместител и/или като равностойна на 
институционалната подкрепа. 

Същевременно е важно да се отбележи, че отново се открояват 
различия, свързани със социално-икономическия и образователния 
статус на респондентите. Доминиращата ориентация към примире-
ние е по-ясно артикулирана в селата, където анкетираните формули-
рат два основни фактора – „да не дава поводи” (43,2% от мъжете и 
36% от жените) и „да бъде търпелива”. Респондентите от градовете 
предлагат три алтернативи – развод (32,6%), следван от консултация 
със специалист и помощ от неправителствена организация.52 Според 
резултатите от изследване на общественото мнение през 2003 г. на 
въпроса: Какъв съвет биха дали на дъщеря/съпруга или приятелка, в 
случай че е бита от съпруга си?, в зависимост от образованието си, 
около 90% от анкетираните с висше образование предлагат да се по-
търси помощ от специалист (съответно – процентът на респонденти-
те с основно образование е едва около 30%), а да бъде „търпелива” – 
около 90% от анкетираните с основно образование и около 28% с 
висше.53 

Въпреки усилията за насърчаване на координацията между 

                                           
50 ЕСИ „Домашното насилие в България”, НОЕМА, 2000 г. 
51 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2003 г. 
http://www1.parliament.bg/nciom/2003/16.04, 2005 г. 
52 Златанова, В. Цит. съч., с. 42. 
53 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2003 г. 
http://www1.parliament.bg/nciom/2003/16.04, 2005 г. 
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неправителствените организации и държавните институции, изслед-
ванията и в последните няколко години показват, че превенцията на 
домашното насилие не е достигнала оптималните нива на ефектив-
ност. На фона на печалната статистика, според която всяка четвърта 
жена в България е подложена на форма на домашно насилие, Алиан-
сът за закрила от домашно насилие отчита, че за периода януари 
2009 г. – септември 2011 г. е оказана помощ и съдействие на 12 118 
жертви, от които 70% са пълнолетни жени, а останалите 30% – деца. 
В рамките на този период 963 от потърпевшите са били настанени в 
общо 6 кризисни центъра в градовете София, Варна, Бургас, Плевен, 
Силистра и Перник.54  

Мониторингът, проведен от Алианса по прилагането на Закона 
за защита от домашно насилие55, показва, че липсата на достатъчна 
координация между институциите е резултат от слабата подготовка 
на професионалистите на „първа линия”, недоброто познаване на за-
кона и липсата на ясни инструкции за интервенция при сигнали.56  

Въпреки напредъка, постигнат по отношение на юридическите 
санкции, респективно – разработването на програми за превенция на 
национално равнище, обезпокоителна остава устойчивостта на сте-
реотипите, свързани с т.нар. „естествено неравенство”, които форми-
рат общественото мнение. Още първите социологически проучва-
ния57 показват висок процент на респондентите, които дават отговор 
„не мога да преценя” на въпроси, засягащи възможността за изола-
ция на насилника – около 19,5%, съответно – 12% за ограничаване на 
контактите на извършителя с жертвата.58 Същевременно част от ан-

                                           
54 Анна Николова: Случаите на домашно насилие се увеличават. 
http://novinar.bg/news/anna-nikolova-sluchaite-na-domashno-nasilie-se-
uvelichavat_MzgzMDs1Nw==.html, 2013 г. 
55 Мониторингът е осъществен в рамките на проект, подкрепен от Минис-
терството на правосъдието. 
56 Пак там. 
57 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2003 г. 
http://www1.parliament.bg/nciom/2003/16.04, 2005 г. 
58 Статистиките показват, че се наблюдава процентна корелация между от-
говорите, свързани с ограничаването на контактите на насилника с жената/ с 
детето (децата) в семейството. В първия случай 81,7%, респективно – 
78,3%, подкрепят подобно решение, за разлика от извеждането на извърши-
теля от семейството, което се възприема като по-драстична мярка, срещаща 
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кетираните категорично отказват да се ангажират с подобно решение 
– процентният дял варира отново в порядъка на 12,1%.59 Ето защо 
липсата на мерки относно криминализирането на насилието преди 
приемането на Закона за защита от домашно насилие през 2005 г. 
съвсем „естествено” предизвиква негативни реакции едва у 4,9% от 
анкетираните и колебание у 9,2%60, макар че според проучването на 
НОЕМА между 40 до 70% от респондентите да отговарят, че побоят 
и физическото насилие представляват сериозно накърняване на чо-
вешките права на съпруга/та, съответно – на партньо-
ра/партньорката.61  

Високите процентни съотношения могат да бъдат обяснени с 
генерализираната формулировка на въпроса, засягаща публичната 
нормализация на насилието, която е легитимирана като безвъпросна, 
докато проблемът за защита на жертвите имплицитно насочва отново 
към остензирането на персоналната отговорност, т.е. към индивиду-
алната отговорност и нивото на информираност на анкетираните.  

От друга страна, строгото разграничение „насилник – жертва”, 
с всички негови негативни последици, не позволява да бъде оказана 
помощ не само на жертвата, но и на насилника, защото, поради ха-
рактера на утвърдените стереотипи, респондентите категорично се 
противопоставят на алтернативата на насилника да се гледа като на 
тип жертва. Според 23% от анкетираните насилниците не се нуждаят 
от професионалната помощ на социалните работници, а около 20,3% 
дават отговор „не мога да преценя”.62 

3. Заключение 
Комплексността на проблемите, свързани с употребата на до-

машно насилие, предполага не само изследване на нормативната база 
от документи, чието юридическо прецизиране бележи значителен 

                                                                                           
одобрението на 68,4% от анкетираните. Сходна тенденция, но с обратна ко-
релация, се забелязва и при негативните отговори – 6,3%, съответно – само 
6,9% са против ограничаването на контактите между извършителя и члено-
вете на семейството, докато на извеждането му извън семейната среда се 
противопоставят 12,1% от анкетираните. 
59 Пак там. 
60 Пак там. 
61 ЕСИ „Домашното насилие в България”, НОЕМА, 2000 г. 
62 ЕСИ „Общественото мнение за домашното насилие”, НЦИОМ, 2003 г. 
http://www1.parliament.bg/nciom/2003/16.04, 2005 г. 



СИЛВИЯ СЕРАФИМОВА 347 

 

напредък (особено след приемането на Закона за защита от домашно 
насилие през 2005 г.), но и открояване на предпоставките, водещи до 
липсата на съществена промяна в обществените нагласи за послед-
ните 13 години, която се основава на легитимацията на негативния 
символен капитал на т.нар. „естествено неравенство”. Ето защо сти-
гаме до извода, че привиждането на „естествеността” на релацията 
„насилник-жертва” стои в основата на изграждането на сложна мре-
жа от конфигурации, които преповтарят нейната типология в разли-
чен символно натоварен контекст, вменявайки й природна „автен-
тичност”. Нещо повече, социално конструираните роли на насилника 
и жертвата се мултиплицират по различен начин в публичното прос-
транство, запазвайки, от една страна, структурата на релацията, а от 
друга – утвърждаването й като „нормална” (зададена от природата). 

На базата на анализ на документи като Закон за защита от до-
машно насилие (респективно – измененията и допълненията към за-
кона от 2009 г.), националните програми за превенция и защита от 
домашно насилие от 2012-2013 г. правим следното заключение. Пър-
воначално проблемите в законодателството са свързани с прилагане-
то на санкции единствено по отношение на радикалните форми на 
насилие (в частност – употребата на физическо насилие от страна на 
мъж към жена в семейството), доколкото те крият потенциалния риск 
да прераснат в противообществени прояви, застрашаващи сигурност-
та на социума. Ограничаването на юрисдикциите до гореспоменатите 
проявления на домашно насилие рефлектира не само върху повиша-
ване толерантността към другите, не толкова осезателни, но също 
толкова сериозни форми на насилие (психическо, емоционално и 
икономическо насилие), но и върху симплифицирането на психо-
социалния профил на насилника и жертвата. 

Въпреки поетапното прецизиране на дефиницията за домашно 
насилие, националните програми за превенция и защита са все още в 
пилотна фаза. Факт, който е показателен за необходимостта от раз-
работването на социални и образователни проекти, имащи за цел да 
култивират чувствителност в социума към етическите стереотипи, 
свързани с легитимацията на т.нар. „естествено неравенство”. По-
добна социо-културна трансформация би допринесла не само за ди-
ференциране на профила на насилника, съответно – за превенция на 
насилието на по-ранен етап, но и за артикулирането на сериозни ар-
гументи при бъдещи промени в законодателството. Един от тях е 
свързан с необходимостта насилникът да бъде юридически задължен 
да посещава програми за рехабилитация, в които да получи специа-
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лизирана помощ при разрешаването на специфичните за него пове-
денчески проблеми. 

На базата на гореспоменатите наблюдения правим заключени-
ето, че стереотипите, индуцирани от т.нар. „естествено неравенство”, 
пораждат проблематичността на релацията „практика-нормали-
зация”, както и нейното псевдолегитимиране в публичния дискурс по 
силата на механизмите на цензурата и автоцензурата, които засягат 
мотивацията и проявите на домашно насилие.  

В процеса на анализ стигаме до заключението, че недостатъч-
ната ефективност при прилагането на Закона за защита от домашно 
насилие се дължи на саморепродуцирането на норми и стигми, зася-
гащи общоутвърдените представи за символно насилие, които на 
свой ред поощряват позоваването на гореспоменатия закон да има 
по-скоро „пожелателен” характер при разрешаването на конкретни 
казуси. 

На макрометодологическо равнище е важно да се специфици-
рат употребата и утвърждаването на два нови термина, навлизащи в 
публичното пространство, а именно – на термините „патриархален 
тероризъм” и „ситуативно насилие”. Поради необходимостта от кон-
кретизиране на профила на насилника стигаме до извода, че понятие-
то „патриархален тероризъм” трябва да бъде субституирано с въве-
дения по-късно от М. Джонсън термин „интимен тероризъм”, докол-
кото последният дава възможност да се проясни вътрешната динами-
ка на конфликтите и при двамата партньори, без да се предпоставя и 
универсализира формата на физическо насилие.  

От друга страна, при противопоставянето между т.нар. „патри-
архален тероризъм” и „ситуативното насилие” на базата на различия-
та в ефекта (дългосрочен – краткосрочен), интензивността на форма-
та на насилие (драстично – „умерено” насилие), както и броя на на-
силниците (насилник-жертва/двама „умерени” насилници) се стига 
до симплифициране на факторите и мотивите, водещи до проявите 
на домашно насилие. Емблематичен пример в това отношение е пре-
небрегването на варианта на т.нар. „ситуационни конфликти” също 
да бъдат провокирани от патриархални мотиви, които да доведат до 
многобройни микроскандали, разгръщащи се в дългосрочна перспек-
тива. Не на последно място остава проблематично и определянето на 
факторите, съответно – на процеса, опосредстващи потенциалното 
разрастване на „ситуативното насилие” в „патриархален тероризъм”. 

Ето защо стигаме до извода, че в социологическите изследва-
ния се открояват две нива, свързани с псевдонормализацията на на-
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силието в публичния дискурс. В общественото пространство стре-
межът към псевдонормализация се оказва търсен ефект от страна на 
респондентите, които се стремят да избегнат виктимизацията от са-
моразпознаването като „насилници – жертви – потенциални насил-
ници – и(или) – жертви”; съответно – интернализирането на меха-
низмите на цензурата и автоцензурата се осъществява поради жела-
нието идентифицирането с ролите на насилник и жертва да бъде 
приписано на външни фактори. 

Освен запазващата се тенденция към високи процентни съот-
ношения в полза на физическото насилие, съпътствана от затрудне-
нията при остензирането на психическия тормоз, социологическите 
проучвания са емблематични и за начина, по който се нормализира 
персоналната отговорност в процеса на засвидетелстване/участие в 
прояви на домашно насилие. Наблюденията показват, че постепенна-
та конкретизация, изхождаща от абстрактното разбиране на пробле-
ма за насилието, минаваща през свидетелския опит и достигаща до 
идентификацията на индивидуалия опит на насилника и (или) жерт-
вата, корелира със съзнателното отричане на персоналната отговор-
ност, респективно – с повишаващата се толерантност към домашното 
насилие поради страха и срама от подлагането на социална стигмати-
зация. Процес, който е зависим и от различната степен на чувстви-
телност към собствения и „чуждия” опит, свързан с употреба-
та/преживяването на насилие. 

Рефлексивното омаловажаване на домашното насилие се дъл-
жи до голяма степен и на нарастващото значение на символния кон-
трол в съвременното общество, чрез който отрицанието на т.нар. 
„несъщинско насилие” се аргументира на базата на псевдопозитив-
ния символен капитал на нормализацията като „въвеждане на ред”. 
Проблем, който отново се възприема по различен начин от групите 
респонденти, в зависимост от техния образователен, социален и ико-
номически статус.  

Така стигаме до извода, че въпреки нарастващите усилия за 
насърчаване на координацията между неправителствените организа-
ции и държавните институции за превенция на домашното насилие, в 
голяма степен жертвите и техните близки продължават да търсят ин-
дивидуален изход в рамките на неформалното общуване, особено в 
по-малките населени места. Независимо от относително увеличава-
щото се доверие към неправителствените организации, недостатъч-
ната ефективност на законодателната система обуславя ниския про-
цент на разрешените случаи на домашно насилие, както и обратно-
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пропорционалната й корелация с възможностите за по-добра инфор-
мираност относно проблемите на превенцията на национално ниво.  

На базата на гореспоменатите наблюдения правим заключени-
ето, че дефицитът на символен капитал, отнасящ се до псевдонорма-
лизацията на домашното насилие, бива модифициран чрез налагане-
то на устойчиви предразсъдъци, чието акумулиране води до утвър-
ждаването на различни видове дискриминация в публичното про-
странство. Показателен пример в това отношение е групата от стере-
отипи, свързани с релацията „образование – насилие”, и по-точно – с 
псевдолегитимацията на твърдението, че образованият човек не мо-
же да бъде насилник.  

Едно от възможните решения, които биха променили характе-
ра на обществените нагласи, е свързано с полагането на презумпция, 
задаваща трансформацията на телеологическия характер на отноше-
нието „насилник–жертва” в диалектически. На микрометодологичес-
ко ниво това означава, че трябва да се изследват мотивите, позволя-
ващи насилникът да бъде разглеждан едновременно като насилник и 
жертва, без индивидуалната отговорност за упражняване на домашно 
насилие да бъде изцяло приписвана на външни фактори. Нещо пове-
че, легитимирането на подобна презумпция би допринесло за прео-
смислянето на претенцията за универсална валидност на релацията 
„насилник–жертва”, което на свой ред обуславя публичният дискурс 
да не бъде регулиран чрез утвърждаването на разнородни псевдо-
нормализационни практики. 



 

 

ИЗНАСИЛВАНИЯТА В ЕВРОПА 
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Илиана Балабанова-Стойчева 

Iliana Balabanova-Stoicheva. RAPE IN EUROPE (BAROMETER 
2013 – STUDY OF THE EUROPEAN WOMEN’S LOBBY) 

Every day we see unprecedented coverage of stories of sexual violence and 
sexual assault globally. But what is the real situation in Europe, what we know 
about sexual violence? How are people who are raped treated in each Member 
State? What is the definition of rape in any country? What constitutes „consent”? 
What constitutes „resistance”? Now that we have cross-border protection orders 
would not it make sense to have similar definitions of rape? Presented in this 
paper the European Women’s Lobby (EWL) study, called „Barometer 2013” 
gives visibility to this topic and presents the major challenges faced today in 
Europe. The study covers 32 countries in Europe – EU members, countries in 
process of accession and neighbouring countries. Barometer 2013 shows how 
national laws complies or fails to comply with the Council of Europe Convention 
on prevention and combating violence against women and domestic violence 
definition of rape, what official data is kept or is not kept on women victims of 
rape in every country, the existence of support and treatment services for victims. 

Keywords: sexual violence, rape, European Women’s Lobby (EWL) 

Европейското женско лоби (EWL1) е най-голямата коалиция от 
организации на жените в Европейския съюз (ЕС), която работи за на-
сърчаването на правата на жените и равенството между жените и 
мъжете. Членове на ЕЖЛ са над 2000 организации от всички страни-
членки на ЕС и страните-кандидатки за членство. Българските жен-
ски неправителствени организации станаха част от ЕЖЛ през 2007 г., 
още преди страната ни да бъде приета като пълноправен член на ЕС. 

                                           
1 http://www.womenlobby.org 
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Българската платформа към ЕЖЛ бе и първата платформа от страна-
кандидатка за членство в ЕС. В момента в Българско женско лоби 
членуват 10 неправителствени организации от цялата страна, рабо-
тещи в областта на превенция и защита от домашно насилие, трафик 
на жени и деца, срещу легализиране на проституцията, за овластява-
не на жените и участието им по всички етажи на властта. 

През 1997 г. EWL формира своята Обсерватория за насилието 
по отношение на жените, която се състои от един експерт от всяка 
държава-членка на ЕС, на Европейското икономическо пространство, 
както и от страни в процес на присъединяване към ЕС. В тази ек-
спертна група се включват и експерти от съседните страни, които 
имат богат опит в областта на насилието срещу жени. Обсерватория-
та продължава да бъде основен компонент на ЕЖЛ и е от голямо 
значение за поддържането на глобална перспектива относно насили-
ето срещу жените, при определянето на критични и възникващи 
проблеми, и в наблюдението на напредъка в борбата с насилието 
срещу жените на национално, европейско и международно ниво. 

Задачата на Обсерваторията е да съветва ЕЖЛ за това как тя 
трябва да разработи препоръки за европейските институции да пред-
приемат действия и изградят стратегии за превенция на насилието 
над жени (VAW) и в защита на жени, жертви/преживели насилие. 
ЕЖЛ и неговата обсерватория следят развитието на политиките на 
национално, европейско и международно равнище. И в този контекст 
експертите са на предната линия при установяване на критични и 
възникващи проблеми. 

През 2012–2013 г. Европейското женско лоби подготви и пред-
стави изследване, наречено Барометър ‘20132, посветено на изнасил-
ването на жените в Европа. Изследването е резултат от работата на на-
ционалните експерти към Обсерваторията за насилието на жените към 
ЕЖЛ и представлява анализ на случаите на изнасилване в Европа. Ба-
рометърът е много важен инструмент, който предлага преглед на на-
ционалните действия относно насилието срещу жените и едновремен-
но с това прави сравнителен анализ по отношение на ангажиментите 
на европейските страни за борбата с този тип насилие. 

Изнасилването (подобно на други форми на сексуално наси-
лие) все още е „забравен въпрос”, въпреки факта, че е широко раз-
                                           
2 Барометър `2013 е достъпен на английски език на:  
http://www.womenlobby.org/spip.php?article5119&lang=en 
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пространено. Данните сочат, че изнасилването е дори по-често сре-
щано от всички останали форми на насилие над жените. Но липсата 
на данни, стигматизирането на проблема и общественото възприятие, 
наситено с идеята за предизвикано поведение, сочат необходимостта 
от активни политики и мерки за предотвратяване на изнасилванията 
и подкрепа на жертвите, а и за санкциониране на извършителите. 

Барометърът се появява в ключов момент по отношение на 
развитието на европейските политики относно насилието срещу же-
ни. Подписването на Конвенцията на Съвета на Европа за борба и 
предотвратяване на насилието срещу жени и домашното насилие, из-
вестна също като Истанбулската конвенция3, бе голям пробив в по-
литиките за защита от насилие над жените. Конвенцията определя 
минимални стандарти за всеобхватни политики за много форми на 
насилие срещу жени, които да отчитат факта, че насилието срещу 
жените е дълбоко вкоренено, поражда неравнопоставеност на жените 
в обществото и се възпроизвежда благодарение на културни стерео-
типи, които водят до култура на толериране на насилието, основано 
на пола, и до отричане на неговото съществуване. 

На ниво ЕС през 2012 г. бе приета Директива за установяване 
на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жерт-
вите на престъпност4, която осигурява по-голяма защита и правата на 
жертвите и по-специално гарантира, че те се третират с необходимо-
то отношение, че полицията, прокурорите и съдиите са обучени пра-
вилно да се справят с тях, че във всяка държава-членка съществуват 
политики, механизми и структура за подпомагане на жертвите, както 
и че жертвите на изнасилване са идентифицирани и надлежно защи-
тени. Страните-членки на ЕС имат три години гратисен период (до 

                                           
3 Конвенцията бе приета от Комитета на министрите към Съвета на Евро-
па на 7 април 2011 г. и бе готова за подписване през май същата година по 
време на 121-вата сесия на Комитета, провела се в Истан-
бул. Документът влиза в сила след 10 ратификации. Към 29 септември 2013 
г. Конвенцията е подписана от 26 държави-членки и има 5 ратификации. 
Виж повече на:  
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=
&DF=&CL=ENG 
4 Directive 2012/29 от 25 октомври 2012 г.  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0029:en:NO 
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16 ноември 2015 г.) да интегрират Директивата в националните си 
законодателства. Една година преди това, през 2011 г., Европейският 
парламент (ЕП) прие силна резолюция, призоваваща за изработване 
на стратегия за борба с всички форми на насилие срещу жени и при-
зовава ЕС и отделните държави-членки да подпишат и ратифицират 
Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяване и борба с 
насилието срещу жените и домашното насилие. 

Всеки ден говорим и чуваме от различни източници за сексу-
ално насилие. Но каква е реалната ситуация в Европа? Колко са жер-
твите на изнасилване във всяка държава-членка? Какво е определе-
нието за изнасилване във всяка една държава? Какво представлява 
т.нар. „съгласие” и какво се разбира под „съпротива”? Днес, когато в 
ЕС имаме трансгранични заповеди за защита, няма смисъл от раз-
лични определения за изнасилване? 

Барометър ‘2013 дава видимост на тази тема и представя ос-
новните предизвикателства, пред които са изправени страните в Ев-
ропа. Анализът обхваща 32 страни и показва как националното зако-
нодателство съответства или не съответства на Конвенцията на Съ-
вета на Европа във връзка с определението за изнасилване.  

Анализът дава информация за това какви официални данни се 
съхраняват или не за жени-жертви на изнасилвания, както и за нали-
чието или не на адекватни здравни услуги и центрове и услуги за 
подкрепа на жертвите на изнасилвания. 

Барометърът е много важен инструмент, който предлага пре-
глед на съответствието и пропуските в законодателството и събиране 
на данни за изнасилване на жени в рамките на принципите, устано-
вени от Истанбулската конвенция. 

Поставяйки фокуса само върху изнасилването, което е специ-
фична форма на насилието срещу жените, Барометърът разкрива 
какви конкретни подобрения и промени са необходими в отделните 
страни-членки. 

Сексуалното насилие над жените продължава да бъде една от 
най-бруталните форми на насилие, основано на пола, като в същото 
време е в голяма степен тема „табу”. Изследвания показват, че мно-
зинството от сексуалните престъпления остават неразкрити.5 Трудно 
                                           
5 Вж: Изследване за идентифициране на съществуващите данни и ресурси за 
сексуалното насилие в ЕС, изпълнено от ЕЖЛ през 2011 г., финансирано от 
Европейски институт по равнопоставеност на половете. Достъпно на: 
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се намират официални данни за сексуално насилие, а изследванията 
за разпространението на този вид насилие срещу жените са като цяло 
много малко. Барометър ‘2013 сочи, че в повечето европейски страни 
има малко или никакви услуги за жени, жертви на изнасилване. И 
това е голямата цел на Барометър ‘2013 – да промени тази невиди-
мост, като подчертае проблемите, свързани със законодателството, 
липсата на данни и пропуските в услугите, липсата на подходящи 
структури за подкрепа на жертвите. 

Примерите говорят сами по себе си: 
В Чехия официално се регистрират само 8% от случаите. 
В Дания Съветът по превенция на престъпленията дава ста-

тистика, базирана на данни, подадени от полицията, която сочи, че се 
извършват 2 000 изнасилвания годишно – 500 случаи са съобщени в 
полицията, само в 300 от случаите се повдигат обвинения и едва в 
150 случая има осъдителна присъда. 

Във Франция официалните изследвания показват, че 198 000 
жени на възраст между 18-59 години са жертви на действително из-
насилване или на опит за изнасилване. 

В Холандия едно скорошно изследване (2012 г.) разкрива, че 
15% от жените на възраст между 25-70 г. и 8% от жените на възраст 
между 15-24 години са били изнасилени най-малко веднъж в живота 
си. 

В Швеция цифрите за 2011 г. сочат 6120 изнасилвания на же-
ни и момичета. Като в 3388 случая жертви са жени над 18-годишна 
възраст. В тези случаи са заподозрени 1030 мъже и са осъдени само 
151. 

В Ирландия 21% от извършителите на сексуално насилие 
срещу възрастни жени са партньори или бивши партньори на жерт-
вата, а 90% от извършителите са били познати на преживелите изна-
силване. 

Въпреки усилията да се помогне на жените, които са били из-
насилени или жертви на сексуално насилие, да получат правосъдие, 
обществените нагласи продължават да играят важна роля за ограни-

                                                                                           
http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-
Study%20to%20identify%20and%20map%20existing%20data%20and%20resour
ces%20on%20sexual%20violence%20against%20women%20in%20the%20EU-
2.pdf 
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чаване на справедливостта за жертвите. Провежданите през послед-
ните години изследвания както от неправителствени организации, 
така и от научни институции подчертават тенденцията за засилване 
на съществуващите нагласи в обществото като цяло, които обвиняват 
жените за преживяното, като резултат от поведението на жертвата. 
Очевидно този травматичен характер на престъплението „изнасилва-
не” изисква особено чувствителна реакция от обучен и високоспеци-
ализиран персонал. Жертвите на този вид насилие трябва да получат 
неотложни медицински грижи и подкрепа при допълнителната трав-
ма, която преживяват в процеса на събиране на доказателствата, не-
обходими за наказателното преследване. Освен това често жертвите 
имат нужда от психологическо консултиране и терапия. Много често 
тази терапия е необходимо да продължи седмици и дори месеци след 
изнасилването. Въпреки това липсата на средства все още е общ 
проблем в Европа. Законодателството за сексуално насилие, включи-
телно изнасилване, се развива твърде бавно и не отразява промените 
в съвременното общество, например относно криминализирането на 
брачното изнасилване. Законодателството е все още белязано от ис-
торията. Исторически, сексуалните престъпления често са били разг-
леждани през проблематичните рамки на морала, добрите нрави и 
честта и се разглеждат като престъпление срещу семейството или 
обществото, но не и като нарушение на индивида и телесната цялост. 
Най-основното определение за изнасилване се развива по различен 
начин през последните десетилетия, но винаги се изхожда от идеята 
за принудата/силата и доказване на отказ за сексуален акт. 

От практиката на Европейския съд по правата на човека 
(ЕКПЧ) става ясно, че доста често сексуалният акт е извършен под 
въздействие на силата, която е породила страх, и съответно не са на-
лице активни силови действия за отказ от страна на жертвата. Истан-
булската конвенция ясно заявява, че без взаимно съгласие актът от 
сексуално естество е насилие и трябва да се криминализира. Подчер-
тава се терминът „съгласие”, а не използването на сила и това е клю-
чов елемент в защитата на жертвите на изнасилвания. В чл. 36 на Ис-
танбулската конвенция се уточнява, че „Съгласието трябва да бъде 
доброволно, в резултат на изразената от лицето свободна воля, оце-
нена в контекста на съпътстващите обстоятелства”. 

Барометърът ясно подчертава, че повечето от страните трябва 
да подобрят своето законодателство относно изнасилването и да 
включат стандартите на Истанбулската конвенция. По-голямата част 
от националните експерти, работили над изследването, заявяват, че 
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националното им законодателство все още не разполага с елементи, 
които да са съотносими към Истанбулската конвенция. Например, 
ако жертвата отказва да подкрепи прокуратурата, делото ще отпадне. 
Основният риск на подобна разпоредба е, че жертвата може да се от-
каже от жалбата под натиск от страна на извършителя. Имайки това 
предвид, и като се отчита сложността на емоционалното състояние 
на жертвата, по-голямата част от случаите на изнасилване не дости-
гат до съда. В шест страни – България, Унгария, Литва, Малта, Сър-
бия и Украйна, законодателството е далеч под минималните стандар-
ти. Примери за основните опасения са позоваването на половия мо-
рал в законодателството (случаят в Унгария); дефиницията на изна-
силването като престъпление срещу „мира и честта на семействата” 
(в Малта); възможността на извършителя да се избегне санкция, ако 
той се ожени за жертвата преди присъдата (България); липсата на 
криминализирането на семейното изнасилване (Литва). 

Само пет страни имат законодателство, което съответства на 
минималните стандарти или на стандартите, които надвишават този 
минимум – Ирландия, Италия, Турция, Нидерландия и Обединеното 
кралство (Шотландия, Северна Ирландия и Уелс и Англия). 

Малкият брой на регистрираните случаи показва неспособ-
ността на системата на наказателното правораздаване да се справи 
със случаите на сексуално насилие. Законодателството не е доста-
тъчно ефективно. Това изисква разбиране на явлението и е необхо-
димо да се формулират политики, за да се гарантират правосъдие и 
защита на жертвата на изнасилване. 

Липсата на информация сред жертвите, но също така и мито-
вете и стереотипите, които все още преобладават, наличието на не-
доверие и липсата на професионално отношение от страна на поли-
ция, прокурори и съдии са основни предизвикателства за жертвите. 
Затова жените често се сблъскват с допълнителен риск при доклад-
ване на изнасилване пред различните държавни органи и често няма 
гаранция, че те ще бъдат третирани с уважение от съдебната система. 

Специализирани и интегрирани услуги за жертвите на сексу-
ално насилие по време на наказателното производство като цяло в 
Европа липсват. Липсата или неприлагането на мерки за защита на 
жертвите на изнасилване, заедно с липсата на информираност сред 
правоприлагащите и съдебните служители, застрашава безопасността 
на жертвите и допринася за вторична виктимизация. В резултат има-
ме много по-малък брой докладвани и официално регистрирани слу-
чаи. Жените предпочитат да скрият факта, че са били изнасилени, 
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отколкото да попаднат на служител, който ще постави акцента върху 
тяхното поведение, облекло, външни обстоятелства. 

Неправителствените организации, работещи с жертвите, док-
ладват как жертвите се оплакват от съдебното производство. Все още 
се задават въпроси за сексуалните предпочитания, сексуалното ми-
нало, евентуалните аборти или употребата на наркотици и алкохол от 
страна на жертвата на изнасилване. 

Друг важен аспект е липсата на данни по принцип за сексуал-
ното насилие. Изнасилването е престъпление навсякъде в Европа, но 
какво означават криминалната статистика и колко жени са жертвите 
на изнасилване, колко от тях търсят наказание за извършителя? 

Изследването сочи, че в Европа между 2% и 10% от изнасил-
ванията са отчетени. Много фактори влияят на решението да се док-
ладва за престъплението в полицията: страх от повторна виктимиза-
ция, срам, липса на доверие в съдебната система (страх и убеждение, 
че това няма да доведе до осезаеми резултати), травма или близки 
връзки с извършителя. Проучванията показват, че повечето престъп-
ления на изнасилване са извършени от лица, които са познати, а не 
непознати на жертвата (членове на семейството, приятели, интимни 
партньори и т.н.). Митът за непознатия извършител в този случай 
трябва да рухне. 

Налични данни за жени, жертви на изнасилване, не съществу-
ват. В това отношение има много малко изключения в страните в Ев-
ропа. Полицията и съдебните системи не публикуват официални 
данни за изнасилване. Когато данни за жертви на изнасилвания съ-
ществуват, те в повечето случаи са „слепи” за пола на жертвата. До-
ри и в най-добрите случаи официалните статистически данни показ-
ват само малка част от действителното разпространение на престъп-
лението. 

Барометърът сочи, че много голям брой изнасилвания остават 
неотчетени, именно поради страха у жените да искат защита, поради 
незнание и липса на информация за правата на жертвите. Най-
сериозна роля тук играят стереотипите по отношение на жените и 
мъжете, обществените очаквания по отношение на жените и поведе-
нието на мъжете и именно тези фактори допринасят за атмосфера, в 
която изнасилване е възможно и дори приемливо. 

Липсата на услуги за жертвите е факт в цяла Европа. В повече-
то страни (18 държави) няма специфични услуги и/или специализи-
рана помощ за жени, жертви на изнасилване. И навсякъде в Европа 
липсват ресурси за работа с жертвите. Очевидно са нужни допълни-
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телни инвестиции, за да се гарантира защита на жертвите, да се ока-
же подкрепа на оцелелите от изнасилване. 

Европейското женско лоби се надява, че Барометърът за слу-
чаите на изнасилване в Европа ще се използва като средство за пос-
тигане на минималните стандарти за предотвратяване, защита и 
справедливост за жените, жертви на изнасилвания. Обсерваторията 
срещу насилието над жените към ЕЖЛ има за цел да допринесе за 
развитие на европейските стратегии за борба с тези широко разпрос-
транени нарушения на човешките права на жените. Нашата крайна 
цел е да се допринесе за това обществото да приеме, че насилието, 
основано на пола, е неприемлива форма на поведение. 

ЕЖЛ приканва всички организации, институции, политически 
партии да използват данните и изводите от Барометър ‘2013, за да 
настояват за подписването и ратифицирането на Истанбулската кон-
венция. Тя е първият сериозен пробив в борбата за ликвидиране на 
всички форми на насилието над жените. Барометърът дава възмож-
ност, боравейки с данни от всички страни-членки на ЕС, да окажем 
заедно натиск върху правителствата и те да гарантират, че жертвите 
на изнасилвания, жертвите на насилие, основано на пола, ще бъдат 
ефективно защитени. Това е и възможност за правителствата да се 
консултират с неправителствените организации на всички нива в 
процеса на формиране и изпълнение на техните приоритети. 

В този контекст Барометърът на Европейското женско лоби е и 
„покана за конкретни политически действия на европейско и нацио-
нално равнище”, за да създадем Европа, свободна от всички форми 
на насилие срещу жените. 



 

 

РАВНОПРАВИЕТО НА ЖЕНИТЕ В КОНТЕКСТА НА 
РЕПРОДУКТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Станка Христова 

Stanka Hristova. EQUALITY OF WOMEN IN THE CONTEXT OF 
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

The topic of the present article was provoked by the lack of local studies on the 
impact of reproductive technologies on equality of women not only from a gender 
perspective – equality between men and women, but also from the perspective of 
equality among women. The main point advocated here is that the development 
of reproductive technologies creates preconditions for viewing female equality in 
the context of reproductive rights and freedoms – right to free choice, autonomy 
of choice, reproductive equity etc. We trace the evolution from the obligation to 
reproduce in traditional society towards the right to reproduce in the modern one. 
Assisted reproduction is viewed as a factor in overcoming some and creating 
other types of inequality and stratifications, both between the sexes, and within 
the female gender itself. 

Keywords: gender equality, reproductive technologies, assisted reproduction, 
right to reproduction, autonomy. 

Изследванията върху женското равноправие обикновено се 
поставят в джендер перспектива – като равноправие между жените и 
мъжете в социалната сфера, икономиката, бизнеса, пазара на труда, 
семейните дейности и т.н. Малко (или никакво) внимание се отделя у 
нас на осигуряването на репродуктивните права като елемент на 
женската равнопоставеност. През последните десетилетия развитие-
то на репродуктивните технологии създава предпоставки за контекс-
туализиране на женското равноправие в областта на репродуктивни-
те права и репродуктивната справедливост. Тези технологии са не 
само средство за преодоляване на безплодието и предотвратяване на 
наследствените заболявания, но и средство за преодоляване на едни 
и създаване на други неравенства и стратификации както между по-
ловете, така и в рамките на женския пол. 
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Човешки и репродуктивни права на жените 

У нас е изработена Национална стратегия за насърчаване рав-
нопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. В „Национален 
план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и 
мъжете”, изработен в съответствие с Пекинската платформа за действие 
и 23-тата Специална сесия на Генералната асамблея на ООН (2000 г.), Кон-
венцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, 
Целите на хилядолетието за развитие на ООН, Европейската стратегия за ра-
венство между жените и мъжете (2010-2015 г.), Европейския пакт за равенс-
тво между половете (2011–2020 г.), антидискриминационните директиви на 
Европейския съюз, е отбелязано, че „Равенството между половете е основ-
но право, обща ценност на ЕС, както и необходимо условие за постигането 
на целите на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. То се пре-
върна в утвърдена област на действие в областта на политиката в съответ-
ствие с договорите на ЕС и Хартата на основните права на ЕС”1. Пак там е 
написано, че политиката за равенство между половете и антидискри-
минация е насочена към превенция на дискриминацията чрез пови-
шаване на информираността на гражданите за техните основни чо-
вешки права и правовите гаранции за тяхната защита; изграждане на 
административен капацитет в органите на централната и местната 
власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като 
цяло и укрепване на институционалния механизъм/структури за рав-
нопоставеност на половете; повишаване на информираността и чувс-
твителността на обществото по проблемите на равенството между 
половете и антидискриминацията; към предотвратяване и премахване 
на различни форми на дискриминация по признаците: пол, възраст, 
увреждане, етническа принадлежност, религия и вяра, сексуална ори-
ентация и др.; интегрирането на групи в неравностойно положение 
чрез създаване на условия за равни възможности за всички; изграж-
дане на органи и механизми за прилагане на насърчителни мерки за 
преодоляване на социалните неравенства.2  

Всяка година се изготвят доклади за изпълнението на Стратегията, в 
които се отчитат равната степен на икономическа независимост на половете, 

                                           
1 Отчет за изпълнението на националния план за действие за насърчаване 
на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г., с. 1. 
http://www.google.bg/url 
2 Пак там, с. 3. 
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равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, 
равнопоставеността на жените и мъжете при назначаване на ръководни 
длъжности, мерките за осигуряване спазването на достойнството, неприкос-
новеността на личността и предотвратяването на насилието въз основа на 
пола, мерките за премахване на стереотипите, основани на пола, противо-
действието на множествената дискриминация и т.н. 

Всички европейски документи, свързани с осигуряването на равен-
ството на половете, се основават на презумпцията за равните права – право на 
труд, на достоен живот, избирателно право и т.н. В Стратегията обаче не са 
специално засегнати репродуктивните права, които в момента са едни от 
най-дискутираните в биоетическите комисии в целия свят и на които се въз-
лагат големи надежди по отношение на женското равноправие както в джен-
дър смисъл, така и в смисъл на равнопоставеност на жените с репродуктив-
ни проблеми и останалите жени в обществото. 

В България, както в повечето развиващи се страни, репродук-
тивните технологии навлизат по-късно в сравнение с развитите. В 
много от развитите и в част от развиващите се страни се провеждат 
интензивни изследвания върху наличието или липсата на корелатив-
ни зависимости между репродуктивните права на жените и репро-
дуктивните технологии, техники и процедури. Проучва се рутиниза-
цията на пренаталната диагностика, участието на мъжете наред с же-
ните в нейното провеждане, влиянието на това общо участие върху 
трансформацията на джендер ролите, отношенията между половете, 
женската автономия, възможностите за еманципация от или за засил-
ване на мъжкия контрол върху репродуктивното поведение, изпол-
зването на контрацептиви за регулиране и контрол на раждаемостта 
и семейното планиране, оплождането ин-витро и свързаните с него 
процедури – замразяване на гамети и ембриони, ролята на политика-
та в областта на репродукцията и вземането на решения в тази об-
ласт, влиянието на законодателството върху репродуктивния избор и 
контрол, релацията между безплодие и социално-икономическия ста-
тус на жените, популярният и медицинският дискурс върху изпол-
зването на репродуктивните технологии и т.н.3 

У нас все още липсват изследвания относно влиянието на ре-
продуктивните технологии, процедури и техники не само в областта 
                                           
3 Вж.: Gender & Society. 15(6): 917-934.;  16(2): 194-215.;  17(1): 54-72.;  
17(3): 452-481.;  17(5): 750-770.;  21(6):878-904.;  21(4): 528-552.;  23(5): 688-
705;  24(4): 526-545.  
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на женската равнопоставеност, но и въобще. Така се изключва една 
друга перспектива – равнопоставеността на жените в контекста на 
репродуктивните технологии – на жените с репродуктивни пробле-
ми, на жените с деца с генетични и вродени увреждания, на жените, 
които се ползват или понасят вреди от развитието на тези техноло-
гии. Общоизвестен е фактът, че репродуктивните проблеми на се-
мейството (от безплодието до раждането на деца с увреждания) се 
„стоварват” почти изцяло върху жените, затрудняват или напълно 
препятстват тяхната лична професионална и социална реализация. 

Липсва постоянен, сериозен и експертен репродуктивен дебат 
в обществото. Дискусиите в законодателния орган на България – 
парламента, при цялата им привидна откритост, се провеждат в съот-
ветните комисии с участието на експерти, повечето от които позна-
ват проблематиката на теоретично равнище, но никога не са имали 
съпътстващите безплодието преживявания. Дебатът в медиите е спо-
радичен, „по повод”, често е реакция на скандални нарушения на 
репродуктивните права и на репродуктивната експлоатация на жени-
те. Интензивен обмен на мнения обаче се провежда в специализира-
ни сайтове и блогове в интернет. В него участват предимно жени с 
репродуктивни проблеми и майки на деца с генетично обусловени 
заболявания.  

Липсва статистика за представителството на тези жени в зако-
нодателната и изпълнителната власт. По косвени данни те нямат ло-
би в законодателните органи, не участват във вземането на решения 
в тази област чрез представителство в тях. Активността им се проя-
вява преди всичко в гражданския сектор, в създаване на структури на 
гражданското общество – фондации и сдружения: „Искам бебе”, 
„Репродуктивно здраве”, „Здраве и социално развитие”, „Нашите не-
доносени деца”, „Грижи за деца с увреждания”, „Зачатие” и др., чрез 
които се търси въздействие върху законодателните и администра-
тивните решения в областта на репродуктивното здраве. 

Репродуктивни технологии и безплодие 

Репродуктивните технологии включват технологии за контрол 
върху репродукцията (контрацептиви и медикаменти) и технологии, 
осигуряващи или повишаващи репродукцията – оплождането ин-
виво (интракорпореално – в тялото на жената) и ин-витро (екстра-
корпориално – извън тялото на жената), изкуствената (асистираната) 
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инсеминация от донор или съпруг, както и технологии, свързани с 
използването на ембрионални стволови клетки за клониране и транс-
плантация (за избягване на имунната несъвместимост и необходи-
мостта от имуностимулация) при лечение на наследствени и други 
заболявания. Репродуктивните технологии се прилагат при анато-
мични или функционални увреждания, свързани с фертилността как-
то на мъжа, така и на жената. Различните техники са специфицирани 
с оглед на конкретните увреждания така, че да се използват всички 
налични възможности за забременяване и раждане на дете. Специа-
лен случай, не от медицинска, а от социална и правна гледна точка, 
представлява сурогацията или „заместващото майчинство”. Към реп-
родуктивните технологии се отнасят и онези техники (генетичен 
скрининг) и процедури (пренатална диагностика), които дават въз-
можност за диагностициране на генетични и други вродени заболя-
вания на плода още на стадия на ембрионалното му развитие. 

Безплодието е неспособност за зачеване, констатирана най-
рано 12 месеца след редовни сексуални контакти без използване на 
контрацептиви и други предпазни средства, при наличието на повече 
от два поредни спонтанни аборта или раждания на мъртви деца. По 
данни на Световната здравна организация (СЗО) безплодните двойки 
в популацията са между 10 и 30%. През последните десетина години 
броят на безплодните двойки у нас се движи в диапазона между 250-
300 000, като причините за безплодието са както вродени, така и 
придобити в резултат на аборти, инфекции и други заболявания. 
Счита се, че лечението на стерилитета и използването на репродук-
тивни технологии, техники и процедури може да помогне на около 
70% от тези двойки, като при оплождането ин-витро успеваемостта е 
около 30% за целия цикъл, който обикновено включва до 3 опита. 

У нас асистираната репродукция първоначално се извършва в 
медицински центрове в държавни болници, но те не могат да удов-
летворят нуждите на огромния брой безплодни двойки, пък и поли-
тиката в тази област все още е в периферията на държавния интерес. 
Неслучайно постепенно започват да се откриват частни клиники за 
асистирана репродукция както в столицата, така и в някои от големи-
те провинциални градове. Броят на клиниките непрекъснато се уве-
личава и сега те са повече от 20. През пролетта на 2009 г., под влия-
ние предимно на ангажирани с решаването на проблема с безплодие-
то граждански организации, е създаден държавен Фонд „Асистирана 
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репродукция”, който работи с 24 от съществуващите клиники и цен-
трове, отговарящи на условията на фонда.4 Със създаването на този 
фонд държавата съдейства административно, законово и финансово 
за равнопоставеността на жените с репродуктивни проблеми с жени-
те без такива. Тъй като изкуственото оплождане е скъпа процедура, 
държавата поема 3 опита за оплождане ин-витро. От 1 април 2009 г. 
фондът за асистирана репродукция официално приема заявления за 
финансиране. Максималният размер на сумата, отпускана от фонда, е 
5 000 лева на процедура. Право на нея имат двойки със сериозни 
здравословни проблеми, които водят до стерилитет.5 

До 30% от жените под 40-годишна възраст, с нормална матка и 
фертилен партньор, провели един цикъл ин-витро фертилизация или 
ембрионален трансфер, могат да очакват успех от процедурата и 
около 70% от тези жени раждат здраво бебе. Успеваемостта при же-
ните между 40-42-годишна възраст е под 10-15% за един ембрио-
трансфер. Поради това фондът за асистирана репродукция не финан-
сира оплождания над 43-годишна възраст на жените6, но опити за 
асистирана репродукция могат да предприемат и жени над тази въз-
раст при заплащане, ако имат финансова възможност. 

От началото на 2012 г. до 30 юни същата година 2316 жени са 
получили одобрение за започване на ин-витро процедури от Фонд 
„Асистирана репродукция”, като част от тях са подали молби в пред-
ходните години. През този период родените чрез ин-витро деца са 
436, а бременните жени – 472. Изразходваните държавни средства за 
дейността са в размер на 6 467 945 лв. Фондът е финансирал 1523 
процедури през първото шестмесечие на 2012 г. в 24-те лечебни за-
ведения, с които има сключени договори. Общо през годината за фи-
нансиране са кандидатствали 3 700 двойки, разгледани са 3 500 от 
молбите и са одобрени 2255 заявления за първи, втори и трети опит 
за бременност. С предимство са пациентки със злокачествени забо-
лявания и с други здравословни проблеми, като Общественият съвет 
към фонда разглежда всеки конкретен случай след представяне на 
съответната медицинска документация. От съществуването на фонда 
до момента за процедурите са изхарчени 12,3 мл. лева, а за 2012 г. в 
него са влезли 15 млн. лева от държавния бюджет, като същата сума 
                                           
4 Вж.: http://invitrobg.com/ 
5 Пак там. 
6 Вж.: http://www.mantchev.hit.bg/ivf.htm 
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е предвидена и за 2013 г.7 
Без да се надценяват възможностите на асистираната репро-

дукция за сметка на естествената раждаемост на фертилните двойки, 
не може да не се отчете фактът, че през последните десетилетия сте-
рилитетът се превръща в съществен демографски фактор – особено с 
оглед на демографската криза у нас. Тенденцията за намаляване на 
населението през годините се запазва, като през 2011 г. броят му спа-
да със 177 644. Счита се, че ниската раждаемост е един от факторите 
за намаляване на населението. През 2010 г. и 2011 г. е регистриран 
спад в раждаемостта, съответно с 10,0% и 9,6%. Броят на живороде-
ните през 2011 г. е 70 846.8  

Традицията – задължение за репродукция 

В традиционните общества репродуктивната потребност на 
жената има статус на задължителност. Тази задължителност произ-
тича от няколко фактора: 1) религията – Бог е създал човека по свой 
образ и подобие и му е вменил в задължение: „плодете се и се раз-
множавайте”; 2) биологически заложената у жената репродуктивна 
способност и произтичащата от нея потребност от майчинство; 3) ос-
ветената от обичая традиция за продължение на рода – децата като 
наследник на кръвното родство, социалния статус, фамилната чест, 
репутация, име; 4) инициацията на брака чрез децата – семейство без 
деца не е семейство; 5) икономическата необходимост – повече деца, 
повече работна ръка; 6) възпроизводството на нацията и национал-
ния генотип – повече деца, по-силна държава; 7) надежда и инвести-
ция в бъдещето – синовна грижа на старини, и т.н.  

В тези общества потребността от възпроизводство е както ин-
дивидуална потребност на жената в качеството й на майка, така и со-
циална потребност на семейството, рода, нацията. Детето в семейст-
вото удовлетворява не само емоционални, психически, морални пот-
ребности и желания, но и значими социални изисквания. В нашата 
народопсихологическа традиция човек трябва да остави след себе си 
                                           
7 Вж.: http://offnews.bg/index.php/126423/fond-in-vitro-finansiral-razhdaneto-
na-436-bebeta-prez-2012-g 
8 Вж.: Отчет за изпълнението на националния план за действие за 
насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г. с. 8 
http://www.google.bg/url 
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поне едно дете, за да се знае, че го е имало на този свят. Раждането 
на дете се възприема не като чисто биологичен процес, а като удов-
летворяване на социални очаквания. То е особен процес на инициа-
ция на семейството, позволяващ приемането му в общността, инте-
грацията в и идентификацията с нея. Исторически този иницииращ 
аспект на раждането е подсилен и от съществената икономическа ро-
ля на детето в семейството като наследник и работна ръка, което 
превръща бездетността в пречка за нормална икономическа актив-
ност. 

Потребността от дете в семейството се изживява от жената ка-
то задължение, а не като право. Иницииращият статус на раждането 
за приемането на съпругата като част от традиционното семейство и 
до днес запазва значимостта си в живота на семейството и особено в 
живота на жената. Малко безцеремонният и груб народен израз за 
ролята на раждането в идентификацията на биологичната роля на 
жената е – „жена, която не е раждала, не е жена”. По силата на тра-
дицията повечето жени са убедени, че да родят дете е тяхно естест-
вено задължение и се чувстват ощетени от природата, ако не могат 
да сторят това, за да изпълнят „естественото си предназначение” в 
този свят. Реализирането на това задължение чрез раждането и от-
глеждането на потомство превръща жената в равноправен член на 
рода и семейството, разбира се, при съблюдаването на традиционни-
те отношения на субординация, подчинение, почит, уважение към 
мъжа, родителите му и другите родственици по старшинство. 

В контекста на традиционното семейство в продължение на 
столетия, поради неразвитостта на медицинската наука и по-
специално на медицинските технологии, проблемът за безплодието 
съществува не толкова като биологичен или медицински, колкото 
като психологически, социален и морален, т.е. като проблем на без-
детността. Бездетността се възприема, оценява и преживява като 
наказание за лична или семейна вина, като изкупление за грях. Фол-
клорът асоциира бездетността с негативни морални характеристики, 
които биват интерпретирани като причина за безплодието, поради 
което то се преживява като вид наказание и изкупление.  

Българинът винаги е виждал в продължението на рода и по-
томството както своето биосоциално продължение, така и своето ре-
лигиозно безсмъртие. Идеята за религиозното безсмъртие при него се 
трансформира, замества или подменя в, от и с идеята за земното про-
дължение на рода. Бездетността се счита за Божие наказание, за зло-
щастие и зла орисия. Най-разпространеният термин за безплодна же-
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на – яловица, е не дескриптивен или ценностно неутрален, а оценъ-
чен термин, включващ морално негативни нюанси: злоба, грубост, 
жестокост, отмъстителност, неспособност за милосърдие и пр. С дру-
ги думи, дори понятието, с което се означава биологическата неспо-
собност за даване на живот, за раждане на потомство, в българския 
език има морални нюанси. 

Характерно е, че макар бездетността да се възприема като 
участ, съдба, наказание, възмездие и т.н. за семейната двойка, почти 
винаги безплодието се приписва на жената. Говори се за ялова жена, 
но изразът ялов мъж е по-скоро изключение. Патриархалните мачист-
ки култури не допускат мъжествеността да бъде накърнена с подо-
зрение за безплодие. В тях мъжът е извън обсега на това понятие, тъй 
като се възприема като мъжествен, мъжкар, темпераментен, способен 
на интензивни сексуални контакти, т.е. „добродетели”, считани за 
напълно достатъчни за създаване на потомство. Иначе казано, фер-
тилността, както и инфертилността, биват интерпретирани не в био-
логичен, а в сексистки и социално-нравствен аспект. 

Репродуктивните технологии – право на репродукция 

Докато в традиционните общества проблемът за безплодието 
съществува предимно като проблем за бездетността, бурното разви-
тие на медицинската наука и технология, особено през втората поло-
вина на миналото столетие, премести центъра на изследователския 
интерес и дискусии, както и надеждата на стотици хиляди безплодни 
и бездетни семейства, от следствията към причините, т.е. към реша-
ването на психическия, моралния проблем за бездетността чрез 
решаването на биологическия проблем за безплодието (инфертил-
ността). Макар и да не лекуват във всички случаи безплодието, но-
вите методи на асистирана репродукция позволяват зачеване, износ-
ване и раждане на плода, идентично с биологичното или биологично 
в някои от своите етапи.  

В съвременния свят възможностите, които репродуктивните 
технологии дават за репродукция при безплодни жени, както и за 
планиране на времето за раждане на дете, трасформират типичния за 
патриархалните общества дълг или задължение на жената да има дете 
(за продължаване на рода, семейството, кръвното родство) в право на 
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жената да има дете.9 Контекстуализирането на репродукцията от 
сферата на задълженията в сферата на правата вече само по себе си 
говори за нов статут на жената в обществото. Тя се еманципира от 
чисто биологичната си функция, от пълната си зависимост от рода и 
от обект на задължения се превръща в субект на права. А именно 
правата са, които равнопоставят жените и мъжете в обществото. Ре-
продуктивните технологии създават предпоставки за разширяване 
правата на жените – правото на избор, правото на автономия, пра-
вото да се разпорежда със собственото си тяло, правото на съгла-
сие или отказ от репродуктивни процедури и скрининг, правото да 
планира кога да има дете и т.н. Като разширяват границите на пра-
вата на жените и тяхната репродуктивна свобода, те им вменяват и 
по-висока степен на отговорност за репродуктивния избор. Жената 
може да планира времето на зачеване, но не може да го отлага без 
риск да премине фертилна възраст и да се лиши изобщо от възмож-
ността да има дете.   

Трасформирайки потребността и задължението за репродукция 
в право на репродукция, жената с това полага себе си като субект на 
права, които трябва да бъдат осигурени чрез съдействието и подкре-
пата на държавата. Вменявайки спазването на репродуктивните пра-
ва в задължение на държавата и апелирайки към държавата, тя всъщ-
ност апелира за равнопоставеност на репродуктивните права с оста-
налите й права. По този начин жената търси защита не само на нега-
тивното право да не бъде третирана като обект на задължения за ре-
продукция, което създава предпоставки за подчиняването й на вън-
шен за нея репродуктивен избор, за тормоз от страна на съпруга, 
другите членове на семейството или държавата със забраната на 
абортите, например. Тя търси преди всичко защита на позитивното 
право на собствен репродуктивен избор, на свободата и автоном-
ността на този личен избор. Търси също осигуряване на правото си 
на репродуктивно здраве и грижата за него от страна на държавата, 
тъй като не само българските граждани, но и европейските наблюда-
тели констатират дефицити в това отношение. В Съобщение на Ко-
мисията на Европейския парламент и Съвета от 2007 г. – „Равенство 
между половете и участие на жените в политическия и икономичес-
кия живот при сътрудничеството за развитие”, специално се отбеляз-
                                           
9 Вж.: Campagna, N. Procreative Needs and Rights. – In: The Contingent Nature 
of Life, Springer Science+Business Media B.V. 2008, p. 109. 
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ва, че „в областта на здравеопазването съществува силна загриже-
ност по отношение на ограничения достъп на жените до основни 
здравни услуги. В допълнение основната област, в която съществува 
загриженост за равенството между половете, е сферата на сексуално-
то и репродуктивно здраве и права (СРЗП). Увеличеното инвестира-
не в помощ на СРЗ е не само основно право на човека, но самото по-
добряване на здравния статут на жените има положителен ефект 
върху цялата икономика. Днес много от скромните постижения по 
отношение на здравеопазването на жените през последните десети-
летия са заплашени от пандемията на ХИВ вируса на СПИН. В до-
пълнение увеличеното темпо на заразяване с ХИВ сред жените и мо-
мичетата е причина за сериозна загриженост.”10 През последните го-
дини тези констатации важат още повече поради икономическата 
криза у нас и неразбориите в системата на здравеопазване. 

Правото на репродуктивен избор и на репродуктивно здраве 
поставя в нов контекст равноправното отношение между половете 
преди и след брака чрез изискването за активна роля на мъжа в оси-
гуряване и защита както на своето, така и на репродуктивното здраве 
на жената за преодоляване на семейното безплодие. И двата пола 
участват в репродукцията и нейната успешност зависи и от двата. 
Липсата на такава грижа е една от причините за първичното и за вто-
ричното безплодие. Липсата на хигиена на сексуалните контакти в 
юношеска и младежка възраст, венерическите заболявания, абортите 
(неизползване на противозачатъчни средства), както и тежките видо-
ве труд при неблагоприятни за здравето условия и т.н. водят до вто-
рично безплодие. 

Бездетните бракове, както показва практиката, са неустойчиви, 
особено в първите години на констатиране на инфертилността. Без-
детните жени са подложени на емоционален и морален натиск в се-
мейството – от страна на съпруга, неговите близки и роднини. При 
възможност да се „реабилитират” социално и ролево, използвайки 
методите на асистираната репродукция, те, особено ако „вината” за 
бездетността е у тях, са готови на всичко и „на всяка цена” да забре-
менеят и родят, поемайки всички рискове и страдания върху себе си. 
                                           
10 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета. Равенство 
между половете и участие на жените в политическия и икономическия жи-
вот при сътрудничеството за развитие. Брюксел, 8 март 2007 г., с. 16, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
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Наблюденията показват, че те почти не се интересуват от възможни-
те рискове за себе си и консултантите, в опита си да запознаят бъде-
щите майки с опасностите, на които са изложени в репродуктивните 
процедури, срещат решимост и в повечето случаи предварително 
решение за прибягване до услугите на асистираната репродукция. 

Новите методи за диагностика и лечение на стерилитета, както 
и новите репродуктивни технологии дават възможност да се преодо-
лее стигматизацията на бездетната жена както в семейството, така 
и в обществото. До появата на тези методи съществува едностранна 
стигматизация на жената, докато мъжът автоматично се изключва от 
причинителите на безплодието в семейството. Традиционната пред-
става е за бездетна жена, а не за бездетно семейство. Методите за ди-
агностика на безплодието обаче сочат, че то е равно разпределено 
между мъжа и жената – около 40% за всеки от двата пола, а около 
20% от причините не могат да бъдат полово диференцирани. Инфор-
мираността на жените по въпроса за равното разпределение на без-
плодието между двата пола създава предпоставки за преместване на 
акцента от чувството за собствената им биологична „вина” и „непъл-
ноценност” към искането за „споделена” вина и отговорност при до-
казано безплодие на мъжа. Безплодието все повече започва да се 
осъзнава като проблем на двойката, а не само на жената. Жените с 
репродуктивни проблеми се превръщат в активен субект при търсене 
на информация, експертиза и консултиране не само за собствения си 
„женски” проблем, но и за репродуктивните проблеми на двойката. 
Интересно е, че в блога на доц. А. Щерев, един от пионерите на ин-
витро оплождането у нас, от март 2010 г. до август 2013 г. съвет и 
консултация са потърсили 1020 жени и само няколко мъже.11 

Асистираната инсеминация от донор и оплождането ин-витро 
не само разширяват възможностите за личен репродуктивен избор на 
жената, но разширяват обхвата на жените, които могат да се възпол-
зват от тези процедури. Чрез тях самотни жени, които не желаят или 
не могат да намерят брачен и сексуален партньор, както и жени с 
нестандартна сексуална ориентация могат да родят и отгледат дете. 
Така се коригира една несправедливост – репродуктивната, като се 
осигуряват техните репродуктивни права и равнопоставеността им с 
жените с брачен или постоянен сексуален партньор. По света се раж-
дат все повече деца, заченати от самотни майки чрез асистирана ин-
                                           
11 Вж.: http://www.atanas-shterev.com/?p=586 
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семинация или ин-витро. У нас липсва статистика както за броя на 
самотните или жените с нестандартна сексуална ориентация, които 
кандидатстват за или извършват тези процедури, така и за броя на 
родените деца. Разбира се, тук стои въпросът дали и доколко осигу-
ряването на репродуктивните права на тези жени може да осигури 
другите им граждански и социални права и дали няма да доведе до 
други видове неравнопоставеност и до неравнопоставеност на роде-
ните по този начин момичета, тъй като тези жени като правило жела-
ят деца от женски пол. Възможни са и проблеми във връзка с изис-
кването за „доброто на детето”, родено в непълно семейство или в 
двойка с алтернативна сексуалност – социалните и половите роли, 
които то ще усвои, неговата равнопоставеност с децата от „нормал-
ни” семейства и т.н. 

Репродуктивни техники (процедури) и равнопоставеност на 
жените  

Скринингът и пренаталната диагностика са процедури за 
оценка на генетичната наследственост и придобитите малформации 
на ембриона след зачеването. Чрез тях се установява степента на 
риск от раждане на генетично или утробно увредени деца. Има тежки 
генетични увреждания, водещи до умствена неразвитост и неспособ-
ност за обучение, възпитание и интегриране в социалната общност. 
Но има и такива като хемофилията и мускулната дистрофия, които 
не оказват влияние върху умственото и психическото, а само върху 
физическото развитие на детето, но то остава неинтегрирано и от-
хвърлено от обществото или поне от участие в определени дейности.  

В медицинската практика е прието при висок риск от раждане 
на увредено потомство да се препоръчва отказ от репродукция, а при 
вече настъпила бременност – аборт. Тези процедури дават възмож-
ност на жените и брачните двойки да направят информиран избор на 
репродуктивно поведение – аборт, отказ от естествена репродукция, 
осиновяване, изкуствено оплождане от донор или ин-витро фертили-
зация. Чрез тях безплодните жени и двойки могат да упражняват 
контрол върху собствения си репродуктивен живот. Същевременно 
обаче те създават предпоставки за задълбочаване на неравнопоставе-
ността чрез стигматизация на жените в случаите на медицински до-
казана генетична „вина” за здравето на потомството, както и за дис-
криминация на вече родените деца с увреждания, въпреки че във 
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всички международни документи за правата на човека съществува 
забрана на дискриминацията на личността на базата на нейната гене-
тична наследственост и увреждания.12 

У нас все още скринингът и пренаталната диагностика не са 
широко разпространени, въпреки че клиниките за асистирана репро-
дукция предлагат тези техники и процедури. Съществува спор от-
носно задължителния скрининг при бременност и възможностите, 
които той дава за „позитивна евгеника” – селекция на пола и раждане 
на „перфектно дете”. Акцентът в този дебат се поставя върху аргу-
мента за „хлъзгавия терен” – допускането на терапевтичния аборт по 
генетични индикации може да доведе до аборт по желание в зависи-
мост от пола или други, несвързани с наследствените заболявания 
характеристики на плода. В същото време се подминава фактът за 
тежката участ на децата с увреждания и мъката на майките с мъртво-
родени, недоносени, рано починали и родени с малформации деца. 
По данни на НСИ през 2012 г. са регистрирани общо 557 раждания 
на мъртви деца, като 498 от тях се дължат на състояния, възникващи 
през перинаталния период, а 59 – на вродени аномалии, деформации 
и хромозомни аберации.13 Данните за динамичния ред от 2005 г. на-
сам сочат, че по причина на вродени аномалии, деформации и хромо-
зомни аберации през 2005 г. са починали 37 деца, през следващите 
години – до 2008 г. включително – броят им рязко намалява – за 2006 
г. и 2007 г. те са по 4, а за 2009 г. – 5. През следващите години броят 
им рязко се увеличава на средно повече от 50.14 Тази тенденция към 
увеличаване вероятно се дължи на икономическата криза, тъй като 
скринингът е скъпа процедура, която не се поема от Здравната каса, а 
се плаща от гражданите. По причина на вродени аномалии, деформа-
ции и хромозомни аберации през 2012 г. са починали 143, а по при-
чини на състояния, възникващи в перинаталния период – 237 деца.15 
Тези цифри показват, че всяка година у нас умират стотици хора с 

                                           
12 Вж.: Харта на основните права на Европейския съюз (2007/C 303/01) 
http://eur-
lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm 
13 Вж.: НСИ 
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=22&a1=548&a2=554&a3=555#cont 
14 Вж.: НСИ. http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Zdr_6.2.1_SmrPr.xls 
15 Вж.: НСИ. 
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=22&a1=548&a2=549&a3=551#cont 



374 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

генетични увреждания, които би могло да бъдат спасени при изпол-
зване на методите на пренаталната диагностика. Всяка година се 
раждат около 100 бебета с болестта на Даун (един на 700 души стра-
да от това заболяване, като честотата му е еднаква за всички страни, 
раси, региони) и със средна преживяемост до 30-годишна възраст, но 
по-малко от половината семейства и само около една десета от бре-
менните се подлагат на генетични изследвания, макар че в страната 
вече съществуват десетки клиники, в които се правят генетични тес-
тове.  

Проблемът за аборта по генетични индикации е от съществено 
значение за осигуряване на равнопоставеността на жената в семейст-
вото и в обществото, тъй като именно жените поемат бремето при 
отглеждането на децата с увреждания. Правото на информиран избор 
предоставя на жената възможност да приеме или отхвърли това бре-
ме, да се ангажира или не с грижата за генетично увредено дете. В 
„Отчет за изпълнение на националния план за действие за насърча-
ване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.” е отбеля-
зано, че разпределянето на грижите по отношение на пола, формал-
ните и неформалните уговорки и многообразието на услуги за оказ-
ване на грижи представляват основен фактор в политиките за съв-
местяване. Особено необходими са мерки за насърчаване на прераз-
пределянето на грижите между жените и мъжете в семейството.16 С 
оглед разширяване възможностите за съчетаване на семейния с про-
фесионалния живот на жените, както и за облекчаване на физическо-
то и психическото натоварване при отглеждане на деца с увреждания, 
са въведени услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „до-
машен помощник”, за които през 2012 г. е осигурено финансиране от 
държавния бюджет в размер на 10 204 604 лв. за наемане на 3600 
лични асистенти, от които 1318 са в помощ на деца с увреждания.17  

Възможност за равнопоставен репродуктивен избор са конт-
рацептивите – медикаментозни – „хапчето”, което се появява през 
60-те години на миналия век, и механични (противозачатъчни мемб-
рани, спирали, кондоми и др.), заместващи използваните в миналото 
средства против забременяване. Те се използват масово, поради поч-
                                           
16 Вж.: Отчет за изпълнението на националния план за действие за 
насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г., 18-19, 
http://www.google.bg/url 
17 Пак там, с. 19. 
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ти 100%-та им ефективност, за да се избегне действието на „репро-
дуктивната лотария” и да се осъществи семейно планиране в област-
та на репродукцията. Жената може сама да вземе решение дали и ко-
га да забременее и роди. Семейното планиране създава условия за 
равнопоставеност на жената не само в семейството, но и в общество-
то, на пазара на труда, в амбициите за вертикален растеж, образова-
ние и кариера. Методите за избягване на нежелана бременност „ра-
ботят” за увеличаване на равнопоставеността на жената с мъжа във 
всички сфери на икономическия, политическия и пр. живот. Избягва 
се ранната или нежелана по определени (образователни, семейни, 
икономически, кариерни) причини бременност. Това е от съществено 
значение за страни, в които съществува забрана за аборта.  

У нас18 до 1956 г. абортите по желание са забранени със закон, 
а практикуването им е криминализирано с наказателна отговорност 
както за жената, направила аборт, така и за тези, които са го извър-
шили. През 1956 г. Наказателният кодекс отменя забраната за аборт 
по желание и със заповед се определя срокът за извършване на тази 
интервенция – до края на третия лунарен месец. Инструкция №311 от 
1963 г. регламентира условията и индикациите за прекъсване на бре-
менност по желание след преценка и направление от специално съз-
дадени за целта комисии. През 1972 г. обаче, във връзка с държавна-
та политика за насърчаване на раждаемостта и противодействие на 
очаквания демографски срив, се лишават от право на аборт по жела-
ние омъжени жени без деца или с едно дете. При широко рекламира-
но равноправие на жените и мъжете и при положение, че при семей-
ни двойки решението за аборт се взема обикновено от двамата съп-
рузи, на наказателна отговорност подлежат само жените, извършили 
аборт. Пак жените, а не брачната двойка, са тези, които трябва да се 
справят с бюрократични формалности, свързани с разрешения от съ-
ответните комисии. Това има тежки и безвъзвратни последици за хи-
ляди млади жени, някои от които завършват живота си фатално, по-
ради опити за аборт чрез рискови за здравето и живота средства. Не-
успешните опити за аборт, при които са използвани увреждащи суб-
станции, водят до раждане на деца с увреждания, което създава у те-
зи жени виктимни нагласи и затруднява техния личен, социален и 
професионален живот.  

След 1989 г. прекъсването на бременност по желание е регла-
                                           
18 Вж.: Йорданова, Цв. Абортът и правото. http://www.abort.bg/ 
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ментирано с Наредба № 2 от 1990 г., която е изменена и допълнена 
през 2000 г. Тази наредба разрешава аборт по медицински показания 
по искане на бременна жена при наличие на заболяване, което може 
да застраши живота и здравето на жената или жизнеността на поко-
лението при по-нататъшно протичане на бременността и раждането, 
при тежки генетични увреждания на плода, както и несъвместими с 
живота малформации на плода и др.19 Разрешителният режим е анти-
дискриминационен, тъй като снема наказателната отговорност от 
жените, извършили аборт.  

Репродуктивни технологии и неравенство на жените 

Асистираната репродукция дава възможност за повишаване на 
равнопоставеността на жените в обществото, но води и до предпос-
тавки за психическа и морална нестабилност и нарушаване на телес-
ния и психическия интегритет и контрол. Тя е с ниска успеваемост 
(около 20-30%), изисква многократни опити за зачеване, хормонална 
стимулация, зацикляне около проблема „бременност”, оставяне на 
заден план на амбиции за кариерно развитие (прекъсване на образо-
вание и кариера) не само за времето на процедурите по зачеване, 
бременност, раждане и отглеждане, но и дълго след тях. Решението 
за използване на изкуствените методи за репродукция задължително 
се взема с информираното съгласие на двамата родители, но основ-
ната тежест, особено при някои форми на оплождане, пада върху же-
ната. Така, макар и равнопоставена със съпруга си при осъществява-
нето на репродуктивния избор, жената остава до голяма степен не-
равнопоставена при понасяне бремето на този избор поради възмож-
ните здравословни проблеми и житейски трудности, които съпътст-
ват асистираната репродукция. Тази неравнопоставеност се увелича-
ва и поради продължителността на процедурите за лечение на стери-
литета и оплождането – средно около 5 години. Това е време почти 
изцяло посветено на зачеването с всичките емоционални изживява-
ния за сметка на професионална отдаденост и развитие. Жената с 
репродуктивни проблеми изостава от мъжа по отношение на профе-
сионална реализация и възможност за финансова самостоятелност с 
около 5 години. Същевременно тя изостава на професионалното 

                                           
19 Пак там. 
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поприще и от жените без репродуктивни проблеми. 
При оплождането ин-витро обикновено се имплантират от 2 до 

4 ембриона с цел да се осигури резултатността на оплождането. Това 
води до мултибременност. При успешно оплождане не са редки слу-
чаите на раждане на близнаци, тризнаци и дори четиризнаци. Прак-
тика е при мултибременност да се абортират излишните зародиши, за 
да се избягнат някои негативни следствия от мултибременността – 
спонтанни аборти, по-тежко износване, преждевременно раждане, 
раждане на деца с по-ниско от нормалното тегло, недоносени деца. 
Износването и отглеждането на повече от едно дете при една бре-
менност, както и на недоносени или преждевременно родени деца 
като правило затварят жената в семейството и около грижите за де-
цата и за дълъг период я изваждат извън зоните на равнопоставеност, 
които е имала преди началото на опитите за асистирана репродукция. 
При това асистираната репродукция се извършва в по-късни периоди 
от живота на жената – обикновено след 30-годишна възраст, като 
тенденцията е тази възраст да се покачва. В такава възрастова фаза 
първата бременност е рискова дори при естественото забременяване, 
при изкуственото тя е доста по-високо рискова. Това е точно въз-
растта, в която професионалната реализация на жената започва да 
придобива статусни измерения. А процедурата по асистирано оп-
лождане е дълга, изисква разходи – независимо от държавното фи-
нансиране се налагат множество други плащания, съпроводена е с 
огромно физическо и психическо натоварване на жената, съсредото-
чаване на вниманието й само върху желанието за забременяване и 
раждане на здраво дете. Това напълно или частично я откъсва от 
плановете за кариерно развитие, извежда я извън пазара на труда, во-
ди до частична деквалификация и съответно я поставя в неравно-
стойно положение както спрямо мъжете, така и спрямо останалите 
жени.  

Сурогацията (сурогатното майчинство), означено в българ-
ския проектозакон като „заместващо”, е това майчинство, при което 
съпрузи възлагат с договор на друга жена да износи бременност и да 
роди дете, което е заченато чрез асистирана репродукция с генетич-
ния материал на съпрузите или със сперматозоид на ползващия се от 
заместващо майчинство съпруг и донорска яйцеклетка. Процедурата 
е легализирана (с по-строг или по-мек режим в зависимост от мест-
ните културни и религиозни традиции) в много страни – Грузия, Ук-
райна, Австралия, Канада, в някои щати на САЩ, Индия (където съ-
ществува огромен репродуктивен пазар с печалби за стотици милио-
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ни долари), Холандия и Белгия (със строги рестрикции), Русия, Юж-
на Африка, Великобритания. Изрично е забранена във Франция, 
Италия, Япония, Саудитска Арабия, Турция, Хонконг, Исландия, Па-
кистан, Швеция, Швейцария.  

В отговор на необходимостта от решаване на репродуктивните 
проблеми на безплодните двойки, чиято единствена възможност да 
имат дете с генетичен материал поне на единия от съпрузите е суро-
гацията, през 2011 г. в българския парламент беше внесен проект за 
изменение и допълнение на Семейния кодекс, който регламентира 
процедурата по заместващо майчинство. Проектозаконът предвижда 
заместващо майчинство в България да се допуска единствено и само 
по здравословни причини, единствено и само безвъзмездно, единст-
вено и само на семейни двойки.20 На сурогатната майка може да бъ-
дат платени само разумните разноски във връзка със здравословното 
поддържане на бременността, необходимите средства за възстановя-
ването й след раждането, както и финансовото обезпечаване във 
връзка с временната й нетрудоспособност. Предвидено е замества-
щата майка да има право на отпуск поради бременност и раждане в 
размер на 87 дни за всяко дете, 45 от тях задължително трябва се 
ползват преди раждането. Така на сурогатната майка се гарантират 
права като на всички други родители.  

Проектозаконът обаче се приема нееднозначно. Привържени-
ците му настояват, че узаконяването на сурогатното майчинство ще 
даде възможност на хиляди жени у нас да осъществят мечтата си да 
имат дете, заченато с техен и на съпрузите им генетичен материал 
или с донорски материал. Според тях ще се избегнат незаконните су-
рогатни споразумения, комерсиализацията на услугата и експлоата-
цията на женското тяло за дониране на яйцеклетки за целите на суро-
гатното майчинство. Около 500 евро е цената на една яйцеклетка на 
репродуктивния пазар у нас. Обикновено яйцеклетки се търгуват с 
Гърция. Вземат се около 15 яйцеклетки от една млада жена, което 
може да доведе до тежки увреждания и да я обрече на безплодие.  

Съпротивата срещу легализирането на сурогатното майчинство 
е насочена преди всичко към инструментализацията на женското тя-
ло, която е предпоставка за превръщането му в обект на експлоатаци-
ята чрез използването на утробните майки като „инкубатори”. От 
                                           
20Вж.: http://argumenti-bg.com/18297/lidiya-chorbanova-zamestvashtoto-
maychinstvo-ne-e-kapriz-a-edinstven-shans-pri-tezhki-zdravoslovni-problemi 
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друга страна, съществува мнението, че от това ще се възползват жени 
от малцинствени групи, ще се създадат предпоставки за рекет на бъ-
дещите родители чрез водене на нездравословен начин на живот, раз-
гласяване на тайната за сурогатното споразумение, отказ от изпълне-
ние на поетите в това споразумение ангажименти и т.н. Допуска се, 
че към сурогатно майчинство ще са склонни жени от бедните слоеве, 
което ще замени една форма на неравнопоставеност с друга и ще до-
веде до допълнителна стратификация в обществото. Проектозаконът 
не предвижда държавно финансиране на сурогацията, което ще пос-
тави семействата и жените с финансови възможности в привилигиро-
вано положение спрямо бедните. В публичното пространство доми-
нира аргументът за „трансфера” – има толкова много изоставени деца 
и по-хуманно е те да бъдат осиновявани, отколкото да се плаща за су-
рогация. Част от жените, които одобряват сурогатното майчинство, 
не са готови да поемат ангажимента да станат сурогатни майки, дру-
ги са за алтруистичната сурогация и то от близки и роднини на без-
плодната двойка.21 

Всъщност всички репродуктивни технологии дават възможност 
за приплъзване от право на репродукция, което е предпоставка за рав-
нопоставеност, към пазар на репродуктивни услуги, което пък е пред-
поставка за нови неравенства. Правото на репродукция се използва за 
оправдаване на свободния пазар на репродуктивните услуги. Това пра-
ви комерсиализацията и функционирането на нерегламентиран репро-
дуктивен пазар – на репродуктивни услуги, органи и тъкани, неизбеж-
ни в съвременните неолиберални икономики. Извършват се нелегални 
репродуктивни манипулации на висока цена с риск за здравето и живо-
та на жените. Практикува се репродуктивен туризъм от страни с неле-
гализиран към страни с легален пазар. Търгуват се семенна течност, 
яйцеклетки, ембриони, сурогатни майки. Нерегламентираният репро-
дуктивен пазар дава възможност за нарушаване не само на репродук-
тивните права на жените, но и на техните човешки и граждански пра-
ва. Легализирането на процедурите не е панацея срещу комерсиализма 
в репродуктивната сфера, но в някаква степен може да се разчита на 
генералната превенция на закона. Разрешителният режим, който пос-
тепенно се въвежда у нас по отношение на репродуктивните процеду-
ри, осигурява защита на репродуктивните, човешките и гражданските 
права на жените с репродуктивни проблеми.  
                                           
21 Вж.: http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=382361.0 
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Заключение  

Проблемът за влиянието на репродуктивните технологии вър-
ху равноправието на половете у нас е слабо проучен.  

Липсват статистически, социологически, демографски данни 
за установяване на значими зависимости между тези два феномена.  

Репродуктивните равенства и неравенства са извън зададените 
европейски критерии за констатиране и измерване на равноправието 
между половете у нас. 

В Националната стратегия за насърчаване равнопоставеността 
на половете за периода 2009-2015 г. този въпрос също не е поставен. 

Законодателните решения и регулации на репродуктивната 
сфера са резултат не толкова на дългосрочна държавна политика, 
колкото на инициатива от страна на гражданския сектор. 

Жените с репродуктивни проблеми не са включени, или ако са 
включени в законодателните, административните и държавните ор-
гани, вземащи решения в областта на асистираната репродукция, 
включеността им не е регистрирана като образователен, социален, 
имуществен статус, като равнище (централна, местна власт) на учас-
тие и като брой. 

Средствата, отделяни в бюджета за асистирана репродукция, 
са недостатъчни за финансиране на огромния брой безплодни се-
мейства. 



 

 

ЖЕНСКИТЕ (ДОМАКИНСКИ) СПИСАНИЯ И ПРИНОСЪТ 
ИМ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО 

ОБЩЕСТВО (20-ТЕ – СРЕДАТА НА 40-ТЕ ГОДИНИ) 

Евгения Русинова 

Evgeniya Rusinova. FEMALE (HOUSEHOLD) JOURNALS AND 
THEIR CONTRIBUTION TO THE MODERNIZATION OF 
BULGARIAN SOCIETY ( 20s – MID 40s ) 

The text presents the main female (household, family) magazines dating from the 
20s to mid 40s of the twentieth century. These magazines are oriented towards 
the urban, educated and progressive woman. Their editors are people with good 
knowledge on life abroad. 
Journals have a significant contribution to the promotion of foreign practices in 
the field of household. 
Rationalization of domestic work, the introduction of technologies and techniques 
that allow you to save funds, time and labor are some of the important emphasis 
in their publications. With many of their publications the reviewed journals 
entered in the movement for the modernization of the Bulgarian culture and the 
labor of women in home / family. 

Keywords: female magazines, domestic work, modernization 

„Женските” („домакински”, „дамски”) списания са специфи-
чен сегмент от българската периодика между двете световни войни. 
Те могат, най-общо, да се представят като издания, предназначени 
преди всичко за жени. В преобладаващия брой случаи инициативата 
за тяхното появяване е също на жени. Жени са и техни организато-
ри/ръководители (редактори, редактор-стопани). 

Следващото изложение предлага обобщение на някои от основ-
ните аспекти, свързани с „женските” списания. Темата е важна, защото 
представя една пренебрегвана страница от историята на модернизаци-
онните процеси в българското общество след Първата световна война. 
„Женските” списания отразяват някои водещи теми на дневния ред, 
стоящ пред образовани, отворени за новото представителки на българ-
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ското общество. Те са своеобразен архив на сведения за отношението 
към редица актуални въпроси от културния живот, проблемите на би-
та, жизнения стандарт. Показват появата, утвърждаването и промяната 
на приоритети. Маркират механизмите на усвояване на различни но-
вости от чужбина. Незаменимо е тяхното значение за реконструиране-
то на начина на живот (и преди всичко на представата за начин на жи-
вот) на обществени слоеве със стабилен социален статус. Изразяват 
интереси в областта на развлекателното четене. При това значението 
им далеч не се изчерпва само с тези аспекти, нито може да се сведе до 
някаква предимно „женска” тематика. Те отразяват и разбирания за 
дома, семейството, възпитанието, морала. 

Трябва да се отбележи, че те не поставят във фокуса на внима-
нието си теми за равноправието на жените. Общото впечатление от 
тях показва, че се придържат към едно разбиране за жената като сво-
ебразен център на семейството и на дома. 

1. 

Началото на подобни издания е поставено още в края на ХIХ 
век, но след Първата световна война този тип периодика ясно офор-
мя свой тематичен профил, типология, облик. Това е процес, свързан 
в голяма степен с обособяването на съответния читателски сегмент. 
Появата на подобни издания отговаря на модернизационните нагласи 
сред някои представители на интелигенцията. Отразява и рецепцията 
на подобна чужда периодика (френска, германска, но и такава от 
САЩ и други страни). 

Периодът е време на интензивното навлизане на жените в об-
ществения и културен живот. Създават се професионални организа-
ции на жените-писателки и на жените-художнички с постоянно при-
съствие в културния живот – сбирки, издания, изложби. Първите же-
ни-архитекти заемат място в архитектурната колегия. Успешно се 
развива инициираното от София Юрукова издателско предприятие 
„Мозайка от знаменити съвремeнни романи”. 

Създаването на женски списания отразява една международна 
тенденция. То се вписва и в българската практика. Като пример ще 
посоча Елена Ушева, която основава и ръководи „Мода и домакинст-
во. Семеен журнал”, излизало в седем годишнини и 144 броя (1897-
1904 г.) и „Домакинство” (1907-1908 г.). 

Основните „женски” списания за разглеждания период са: 
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• „Икономия и домакинство” (1921-1944 г.) на Теодора и Сте-
фан Пейкови;  

• „Модерна домакиня”(1924– 1942 г.) на Анастасия Митева; 
• „Домакинство и мода” (1928-1932 г.) на Нела Танева-

Сливополска; 
• „Домакиня и майка” (1933-1940 г.) на Лили Масопуст-

Янакиева;  
• „Беседа”/”Дом и свят” (1934-1943 г.) на Елисавета Консуло-

ва-Вазова;  
• „Жена и дом (1937-1944 г.) на Нела Сливополска;  
• „Мода и култура” (1941-1942 г.) на Кирил Каранов.1 

Освен тях излизат и други списания, като например: „Дом и 
семейство” на Боян Георгиев (1934-1935 г.) или „Българка” (1939 г.) 
на Александра Русева, които не включвам в обобщения преглед. 

Два са големите издателски проекти. Първият е „Икономия и 
домакинство” (до г. VII, 1927/1928 г., под название „Економия и до-
макинство”). В много отношения списанието е водещото женско из-
дание. То налага образци както по отношение на съдържанието, така 
и на приложенията – вестници, кройки, модели, книги (художествена 
литература, готварство и др.). През 1940 г. то се обединява с „Дома-
киня и майка” и продължава успешно да се вписва в своята читател-
ска среда.То има огромна роля за популяризиране на българското 
народно изкуство и за налагане на висока кулинарна култура.  

Вторият е „Беседа”/„Дом и свят” (от г.VII, 1940/1941 г., под 
второто название) и съпътващата го дейност на дружество „Българ-
ски дом” (създадено и ръководено от Консулова-Вазова). Изданието 
не става масово (на моменти е с най-малкия тираж от женските изда-
ния). То е по-скоро обществено-културно издание, отколкото с осно-
вен акцент за мода, ръкоделие и готварство (които често определят 
облика на сродните му списания). „Български дом” (функционира от 
пролетта на 1939 г.) е дружество, което разпространява знания. Не-
говата активност е насочена към актуални, свързани с моментни 
проблеми, дейности. Такива са инициативите за пълноценното из-
ползване на картофите като храна, за евтина здрава кухня, за култи-

                                           
1 Библиографски описания и по-подробни сведения вж. при: Иванчев, Д. 
Български периодичен печат 1844-1944. Анотиран библиографски указател. 
Т I-III. С., 1962-1969. 
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виране на висок битов стандарт чрез проекта „образцов дом” и др.2 
Двата проекта отразяват и два различни подхода към проблемите на 
жената, дома, семейството. 

Първото списание поставя акцент върху облеклото, украсата 
на дома, ръкоделието. При второто вниманието е насочено повече 
към въпросите за рационализиране на бита и труда в домакинството. 
Първото полага усилия да запълни с информация различни нужди на 
жената и семейството чрез многобройните си приложения. Второто, 
чрез съпътстващата го дейност на „Български дом”, се стреми да де-
монстрира в практиката различни разбирания за рационализиране на 
бита. При „Икономия и домакинство” модата и ръкоделието са ос-
новният акцент и обем, докато при „Беседа”/„Дом и свят” внимание-
то е насочено върху текстове от сферата на културата, бита, здравео-
пазването, отглеждането на децата. Тези различия отразяват два раз-
лични светогледа, моделирани в различно време. Първият изразява 
разбиранията на една елитарна буржоазна среда, затворена между 
модата, изпълнения с ръкоделия дом, докато вторият е ориентиран 
към нуждите на един друг тип жени и семейства, повлияни от рацио-
нализирането на обществените и семейните отношения.  

2. 

Разглежданите списания са предназначени преди всичко за 
дамската аудитория, независимо че в много отношения проблемати-
ката се отнася към цялото семейство. Преобладаващо обаче акцентът 
е поставен върху интересите, проявите и ролята на жената. Обединя-
ващо всички издания е разбирането, че жената е стожерът на дома, а 
и на домакинството, рещаващ фактор за домашното възпитание. Тек-
стовете и цялостната концепция на повечето от изданията са в плос-
костта на едно идентифициране с жената, говорят от нейно име. Из-
данията са ориентирани към жената от средните и висшите слоеве на 
                                           
2 За изданията и активностите на Консулова-Вазова вж.: Русинова, Е. Мо-
дернизационният проект „Беседа”/„Дом и свят” на Елисавета Консулова-
Вазова. – В: Стефан Захариев. Живот, дело, род. Пазарджик, 2011, 176-189; 
Същата. Дружество „Български дом” – вторият проект на Елисавета Кон-
сулова-Вазова. – Годишник на регионален исторически музей Пазарджик. Т 
III. Пазарджик, 2012, 107-119. Николаева, А. (Съст.) Неизвестната Елисавета 
Консулова-Вазова. С., 2002. 
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обществото, по-скоро – образованата жена, жената домакиня (нера-
ботещата жена). Аргумент за подобни твърдения дава и преоблада-
ващо градската проблематика.  

За реалния профил и размер на читателската аудитория могат 
да се правят някои предпазливи изводи. Анализът на съдържанието 
на отделните текстове дава основания да се предположи, че аудито-
рията на списанията се рекрутира от представителки на средните и 
по-горните социални слоеве. Това са както неработещи жени (дома-
кини), така и такива с професия.3 

Тиражите представят обема на читателската аудитория и ди-
намиката на нейното разширяване, респективно – стесняване. Неза-
висимо от тиражните колебания, може да се твърди, че, с малки из-
ключения, отделните издания увеличават тиражите си. Например при 
„Модерна домакиня” нарастването е почти три пъти – от 5000 на 14 
000 екземпляра. При „Жена и дом” увеличението е с 10 000 бройки – 
от 14 000 на 24000 (а това е и най-високият тираж, до който достига 
подобно издание!). Почти удвоява тиража си и „Домакиня и майка” – 
от 5500 на 9500. Повече от два пъти е увеличението и при най-
елитарното списание – „Беседа”/„Дом и свят” – от 2200 на 5000. 

Оскъдните сведения не позволяват да се разкрие пълната кар-
тина при „Икономия и домакинство”, но като цяло то поддържа един 
устойчив тираж от около 12000 – 14000 екземпляра.  

Върху тиража и устойчивостта на едно списание влияние оказ-
ват не само фактори като съдържание, добра реклама, правилно на-
мерена читателска ниша, но и стопанската конюнктура. Тя проваля 
„Домакиня и мода”, първият проект на Нела Сливополска. Второто й 
начинание обаче – „Жена и дом”, отбелязва колосален успех. Пример 
за силно ограничаване на тиража дава „Беседа”, приложението на 
„Домакиня и майка”. То започва с 36 000 тираж и завършва, след че-
тири години, с четири пъти по-малко количество (9000 екземпляра). 

Най-общо може да се посочи, че през втората половина на 30-
те години, в контекста на интензивни модернизационни процеси в 
страната, читателският сегмент на женските списания неотклонно и 
устойчиво нараства. Към края на 30-те години разгледаните издания 
излизат ежемесечно в общ тираж от почти 50 000 екземпляра. Сами 
                                           
3 Вж.: Назърска, Ж. Културната рецепция на женския периодичен печат в 
България (30-те – 60-те години на ХХ в.): Опит за реконструкция по данни 
от частен архив. – Издател, 2007, № 3-4, 11-20. 
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по-себе си обаче подобни числа не позволяват да се правят прецизни 
изводи.Те само показват с какви обеми аудитория разполагат жен-
ските списания. Трябва същевременно да се отчита и възможността 
за поддържане на повече от един абонамент едновременно.  

Женските издания изразяват вкусове, разбирания, нагласи и 
предпочитания на кръг интелигентни, образовани и с трайни интере-
си в областта на модата, домакинството, възпитанието и културния 
живот жени. Те съставляват редакционните екипи и кръговете от съ-
мишленици. Списанията привличат като постоянни автори или кон-
султанти изявени в своята област жени, като: моделиерката Пелагия 
Видинска, театралката Вера Пушкарьова-Пехливанова, художничка-
та Вера Лукова, медичката д-р Дона Рачева-Лазарова, фолклористка-
та Райна Кацарова, социоложката Стела Русчева и др. Същевременно 
не се забелязва проява на някаква феминистка ограниченост по от-
ношение пола на сътрудниците. Като редактори, водещи на рубрики 
и автори участват мъже. Например „Икономия и домакинство” се ре-
дактира и издава от семейната двойка Теодора и Стефан Пейкови. 
Съпругът на Елисавета Консулова-Вазова, журналистът Борис Вазов, 
я подпомага при първите стъпки на „Беседа” (особено през първата 
годишнина, когато изданието е под формата на вестник). Нела Сли-
вополска тясно си сътрудничи с литератора Йордан Сливополски 
(Пилигрим), неин съпруг. Сред сътрудниците на списанията са кръг 
от мъже–лекари, педагози, архитекти, журналисти, литературни и 
художествени критици, преводачи. 

3. 

Женските списания имат свои програми, кръг сътрудници, 
специфични акценти в тематиката. Те съчетават в различна степен 
развлекателното и практичното, забавното и полезното. Представят 
„висша мода” и лукс и същевременно акцентират на полезното, 
практичното, евтиното. С различни нюанси преследват и възпита-
телни, и образователни цели. Стремят се да култивират вкус. Подна-
сят актуална, полезна и с иновативна същност информация. Чрез съ-
вети, дискусии, представяне на новости се стремят да допринесат за 
облекчаване и рационализиране на начина на живот на жената. Нрав-
ствената проблематика е присъща за всички издания. Съчетават най-
актуални тенденции с изпитани практики, високи чужди образци и 
утвърден български опит. Поддържат (ту успешно, ту не) баланс 
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между изпитано, утвърдено и необичайно, иновативно, между мо-
дерно и традиционно, между родно и чуждо. Практическият аспект е 
присъщ за всички, но при някои той доминира. Крайната цел на 
всички женски списания може да се илюстрира с програмните задачи 
на сп. „Беседа”. Те се свеждат преди всичко до „подобряване на до-
машния и семейния живот … чрез практически занимания, съвети и 
примери”. Средство за това подобряване е предоставянето на „бъл-
гарската домакиня всички знания и опит, които са й необходими при 
домакинската работа, отглеждането на децата”.4 

Списанията поддържат един обособен тематичен кръг; тема-
тични акценти, които понякога съвсем отчетливо се извеждат като 
рубрики. Ако списанията се разгледат като една съвкупност, това 
може да се представи по следния начин:  

• Мода – основни тенденции; приложения с кройки; 
• Ръкоделие – бродиране (покривки, пердета) и други форми на 

ръчно творчество (дейности, обозначавани в германската пе-
риодика като basteln), например изработване на папки, аба-
жури, ветрила и пр.; 

• Препоръки как жената да се облича според сезона; практи-
чески съвети за съхраняване и почистване на дрехите; 

• Кухня и готварство: готварски рецепти, полезни съвети, зим-
нина/консервиране; 

• Хигиена, здравеопазване, закаляване, спорт, почивка, курорт, 
козметика; 

• Деца, отглеждане, хранене, детски болести, възпитание; 
• Съвети за уредба на дома, с акценти върху мебели; цветя и 

грижи за тях; 
• Поведение, навици, етикеция, етика; 
• Семейни проблеми, включително психология на поведението 

в семейството; 
• Полезни съвети от различно естество; 
• Развлекателен акцент – ребуси, кръстословица, анекдоти; 
• Художествена литература – разкази, романи с продължение, 

лирика, пътеписи, есета; 
• Литература, изкуство/култура – представяне на писатели и 

художници, отзиви за литературни и художествени произве-
дения, за театрални постановки. 

                                           
4 Беседа, г. IV, 1938-1939, № 2, с. 64. 
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Посочените теми не изчерпват съдържанието на разглеждани-
те списания. Преобладават аспектите на модата, облеклото, ръкоде-
лието, украсата на дома, готварството. Най-малко е представена об-
ществено-политическата тематика. 

Като илюстрация за тематичните акценти ще приведа пример с 
рубриките, поддържани от „Дом и свят” през IХ годишнина 
1942/1943 г. – „Разкази”, „Стихове”, „Статии” (тук влизат въпросите 
с обществено-политически характер, злободневни обществени теми, 
статии за други народи и общества и пр.), „Изкуство”, „За нашето де-
те”, „Хигиена и козметика”, „Ръчна работа и приложни изкуства”, 
„Плетено облекло”, „За дома”, „Готварска техника”, „Нашите днеш-
ни грижи”, „Спорт”, „Афоризми и хумор”, „Практически съвети”. 

Разбира се, изданията имат както множество общи, почти уед-
наквяващи ги белези, така и големи различия. Промяната в профила 
настъпва с появата на „Беседа” и с цялостната дейност на оформя-
щия се около това списание кръг. Акцентът вече е от мода, ръкоде-
лие и готварство към „обща и домашна култура: изящна литература, 
из областта на знанието, грижи за здравето, удобен и красив живот 
(хигиена, модерно домакинство, практично и естетично облекло), съ-
общения от културния живот в страната и чужбина, забава и хумор”.5 

4. 

По отношение на редакционния процес наблюденията показ-
ват, че едно списание се прави обикновено от един-двама човека. 
Отчетливо се чувства почеркът на водещата личност, която, обичай-
но, е инициаторът и редакторът на изданието. Редакциите се състоят 
от двама-трима сътрудници, но при големи, значителни по обем из-
дателски проекти, какъвто например е „Икономия и домакинство”, се 
създават цели екипи. В сферата на редактирането и разпространение-
то тези издания се вписват в основните практики и тенденции на 
епохата, включително с превръщането си в мощни комерсиални 
предприятия. 

По отношение привличането на автори също могат да се посо-
чат специфични, характерни за епохата тенденции. Често се изпол-
зват само собствените сили на редакторите. Публикуват се значите-

                                           
5 Пак там, г.II, септември 1935, № 1. 
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лен брой анонимни материали – между които има компилации и из-
цяло преводни текстове. Значителен е и кръгът на външните автори. 
Преди всичко се привличат жени, проявили се в някоя от сферите, 
като готварство, облекло, ръкоделие. Прибягва се и до специалисти 
педиатри, архитекти, литературни и художествени критици. Като ав-
тори и консултанти на страниците на списанията участват арх. Ата-
нас Донков, арх. Храбър Попов, Димитър Хаджииванов, Асен Васи-
лиев, Стефан Баджов, Христо Вакарелски, Иван Велков и др. 

Женските списания са голямоформатни (4/о), богато илюстри-
рани. Кориците са рисувани, по-късно се прибягва и до фотографията. 
„Беседа”, например, използва черно-бяла художествена фотография, 
„Дом и свят” въвежда лепените цветни репродукции на корицата. 

Някои от фотосите за кориците са заимствани от чужди изда-
ния. В оформлението си списанията най-общо следват основните 
световни тенденцици за подобни издания. Някои от изданията могат 
да се сравняват с най-добрите български образци от епохата, напри-
мер „Беседа”/„Дом и свят” е сравнима с „Завети” (1934-1940 г.) и 
„Подслон” (1934-1943 г.). 

Периодичността е 10 книжки годишно, без два летни месеци – 
юли и август. Обичайно всяка годишнина започва от края на лятото 
(септември) и завършва в началото на лятото (последен брой – юни). 

Почти всички женски списания са самостоятелни предприятия. 
Има, разбира се, и изключения. „Домакинство и мода” е издание на 
книгоиздателството на Ив. Г. Игнатов. „Икономия и домакинство” се 
обвързва за много кратък период с издателство „Завети”, след което 
създава свое собствено (едноименно) книгоиздателство. „Дом и свят” 
се поема от книгоиздателя Мирчо Г. Смрикаров. 

Трябва да се отбележи и флексибилността на формата на изда-
нията. Така „Беседа” започва през 1934 г. като вестник, за да се пре-
върне от втората годишнина (1935/1936 г.) в списание. „Икономия и 
домакинство” от своя страна пробва през 1938 г. да стане вестник. Не-
успешен опит да се превърне във вестник през втората си годишнина 
прави „Мода и култура” (1942 г.) и прекратява съществуването си.  

Специфика за изданията е използването на разнообразни по 
вид и периодичност приложения. Това са отделни кройки, модели за 
бродерия и плетиво, тематични вестници със съвети за жената, за 
мода, за литература и изкуство, с актуални новини. За мащаба на то-
зи вид приложения свидетелства практиката на „Беседа”, която пред-
лага годишно близо 400 модела и над 300 кройки. Поддържат се по-
редици от книги (т.нар. „библиотеки”) с художествено четиво, гот-
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варски книги, книги с практически съвети и пр. Като образец може 
да се разглежда „Икономия и домакинство” общо със седем перио-
дични издания като приложение: „Най-нова бродерия” през 1925-
1927 г.; „Женски свят”/„Нов женски свят” през 1928-1938 г.; „Здраво 
тяло, здрав дух” през 1933 г.; „Детски вестник” през 1933-1938 г.; „За 
вас” през 1938 г.; „Родно гнездо” през 1938-1940 г.; „Тридесет дни” 
през 1938-1942 г., една поредица от книги, кройки и модели.  

Четири периодични приложения има „Модерна домакиня”. „До-
макиня и майка” поддържа илюстровано детско списание „Градинка”, 
както и вестник „Беседа” (1934-1942 г.). „Домакиня и мода” е само с ед-
но приложение – „Моден журнал”. „Жена и дом” предлага „Огнище” и 
детското приложение „Пчелица”. „Беседа”/„Дом и свят” има приложе-
ние „Вкус” и съвсем нередовно предлага като премии книги. 

Специално внимание се отделя на художествената литература. 
В списанията се публикуват разкази, романи с продължение, стихот-
ворения. Като приложения се издават вестници с общокултурна и 
най-вече с литературна насоченост. Такива са например „Женски 
свят” (1928-1930 г.), „Нов женски свят” (1930-1938 г.) на „Икономия 
и домакинство”, „Беседа” (1934-1937 г.) на „Домакиня и майка”. Те 
запознават с литературния и общо с културния живот. Предлагат 
възможност за изява на писатели и критици. Популяризират преди 
всичко български писатели. На внимание се радва и детската литера-
тура. За децата има специални литературни приложения – илюстри-
рани вестници и списания за деца с оригинални и преводни литера-
турни произведения, занимателно четиво, ребуси. Такива са: „Детски 
вестник” (1925 г. и 1933-1938 г.) на „Икономия и домакинство”, „За 
деца и юноши” (1932-1941 г.) на Модерна домакиня (1932-1941 г.), 
„Градинка” (1935-1942 г.) на ”Домакиня и майка” (продължава и 
след обединението с „Икономия и домакинство”), „Пчелица” (1937-
1942 г.) на „Жена и дом”.6 

В литературните и детските приложения участват голяма част 
от българските писатели – дамите Дора Габе, Елисавета Багряна, Ка-
лина Малина, Ана Карима, Веса Паспалеева и др. и мъжете Цветан 
Минков, Змей Горянин, Людмил Стоянов, Добри Немиров, Стилиян 
Чилингиров, Никола Атанасов, Константин Константинов и мн. др. 
На различните приложения сътрудничат професорите Михаил Арна-
                                           
6 Представяне на съдържанието на детските приложения вж. при: Иванов, 
Ст. Българската детско-юношеска периодика 1878-1944. С., 1992. 
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удов, Александър Балабанов, Стефан Консулов, Христо Тодоров, д-р 
Иван Велков, широк кръг писатели – от Елин Пелин и Йордан Йов-
ков до Фани Попова-Мутафова. 

Като приложения, оформени като специални поредици, се 
публикува художествена литература – основно романи. Такива поре-
дици са „Избрани съчинения” на „Икономия и домакинство”, „Съв-
ременни романи” на „Домакиня и майка”, „Библиотека за жената” на 
„Жена и дом”, неназованата поредица на „Модерна домакиня”. 
Включват се български и чужди, главно съвременни автори. Произ-
веденията са предимно романтични четива, любовни романи, семей-
ни истории, в широк диапазон от булевардни текстове с традицион-
ния хепи енд до произведения със социален заряд, отразяващи се-
мейни трагедии. В някои от сериите се появяват и високи литератур-
ни образци – произведения на Вилхелм Хауф, Бьорнстене Бьорнсон, 
Анатол Франс, Джон Голсуърти, Стефан Цвайг, както и на популяр-
ни автори като И. Одоевцева, Клод Фарер, Робърт Хичинс, Р. Хагард. 
Присъства и значителен брой слабо известни германски, френски и 
англоезични автори. Част от превежданите произведения са подлага-
ни на значителни съкращения.  

Сред българските автори са Добри Немиров, Веселина Генов-
ска, Борис Светлинов, Надя Хаджийовкова и др. 

Във времена, когато жените вече са утвърдени преводачки 
(например Анастасия Ганчева, Олга Тодорова, Елисавета Консулова 
– Вазова, Невена Розева), женските издания поддържат висока дам-
ска преводаческа активност. С преводи на техните страници присъс-
тват Теодора Пейкова, С. Багарова, Р. Пчеларова, Олга Чавова, Ружа 
Купенкова, Е. Консулова-Вазова и други. Превежда се основно от 
френски, немски, английски. 

Освен романи, като приложения списанията предлагат и книги 
за етикеция, козметични съвети, домашен лекар, за курорти и др., 
както и различни, в по-голямата си част тематични, готварски книги. 
Особено активна в това отношение е Теодора Пейкова. Тя е автор на 
няколко готварски книги, на девет сборника с подбрани рецепти, 
както и на станалата прочута готварска книга от 1932 г. (популярна 
като „готварска енциклопедия”). Лили Янакиева издава три книги с 
практически съвети от различни сфери на домакинството и живота. 
Те запълват празнини в книжнината за дома и отразяват актуалните 
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тенденции на епохата.7 Консулова-Вазова предлага в готварската 
картотека „Беседа” годишно по 80-100 рецепти, под формата на по-
пулярните за времето си фишове. 

Приложенията са неотделими от отделните списания, те (вклю-
чително и книгите) се предоставят безплатно на абонатите. При из-
плащане на абонамента изцяло, а не на части, както е обичайната 
практика, абонатите получават по избор и една книга като премия. 

5. 

За почти всички (но особено силно за „Икономия и домакин-
ство” и „Домакинство и мода”) е присъщо ясно изразено внимание 
към българското, традиционното, към народното изкуство, към раз-
лични, считани за типични български специфики и добродетели. 
Пропагандира се българският стил в дома – шевици, орнаменти от 
дърворезби и пр. като елементи при пердета, възглавници, покривки, 
бельо, украси. Това е вид популяризиране на българското народно 
изкуство (дори като едни модернизирани образци). Представят се 
модели на мебелировка в български стил – дърворезби, тъкани, 
включване на автентични образци на народното изкуство и пр. Може 
да се изкаже предположението, при сравняване със сп. „Архитект”, 
издание на Дружеството на българските архитекти, че именно жен-
ските издания са допринесли в определена степен за налагане и по-
пуляризиране на „български стил” в интериора през 20-те и първата 
половина на 30-те години. 

Така например „Домакинство и мода” представя интериори, 
пропагандира народните изкуства, дава модели за бродиране в „бъл-
гарски стил”. В края на 20-те години представя „високи образци” на 
„българска подредба” от домовете на Никола Танев и Александър 
Божинов. Популяризира творчеството на художника Иван Пенков и 
архитект Храбър Попов, двама творци с голяма активност в изработ-
ването на интериори в „български стил”.8 
                                           
7 Янакиева, Л. Дом и общество. Пътища към успех в живота. С., 1935; Съ-
щата. Какво да сготвя днес. Евтино, вкусно, полезно. С., 1937; Янакиева, 
Л., Иванова, В., Георгиев, Б. Моята книга. Енциклопедия за домакинство, 
готварство, ръкоделие, шев. С. 1939. 
8 Домакиство и мода, № 9, юни 1929, 120-121 представя актуален образец на 
„български стил” в интериора – прочутия по това време дом на Тодор Плочев, 
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Списанието изразява силна привързаност към традиците и на-
родното изкуство. Това разбиране се допълва, може би на пръв пог-
лед противоречиво, с внимание към новите чуждестранни тенденции. 
Редакцията (а това е тенденция и при другите женски списания тога-
ва) не противопоставя родното на чуждото, на западното. „Отдавна 
на Запад разбраха от какво голямо значение за един народ е да запази 
своето национално творчество… У нас това е тепърва в своето нача-
ло. А страната ни е така богата: нашите шевици, килими, тъкани – 
едно богатство от батри и цветове…”.9 

В идейно-политическо отношение всички списания се въздър-
жат от политическо пристрастие. Политическите теми присъстват 
рядко. Опосредствано се чувстват различните теми на националния и 
международния дневен ред. Обществено-политическата тематика е 
представена директо чрез отношението към династията – царската 
сватба (1930 г.), раждането на престолонаследника (1937 г.), присъе-
диняването на Добруджа, Македония и Тракия (1940-1941 г.). Отчет-
ливо влияние върху тематиката и източниците на информация на 
списанията оказва Втората световна война. Така неутралният (и със 
скрити симпатии към западните демокрации) „Дом и свят” посвеща-
ва през 1942-1943 г. доста място на текстове за Хърватско и Япония, 
съюзници на България по силата на Тристранния пакт. „Мода и кул-
тура” от своя страна се ориентира към модния, а и културния и об-
ществен живот на Италия и Третия райх.  

6. 

В какво се състои модернизационният проект, който провеж-
дат всички тези издания? 

Обобщено казано, програмата, която всички дамски списания 
следват, е насочена към една промяна, свързана с разширяване на 
кръгозора, с въвеждане на новости, на промяна. Нейните основни 
положения са следните: 

• разпространяване на знания по различни, пряко свързани с 
жената, дейности; 

• култивиране на ново отношение към труд и ресурси (време, 

                                                                                           
мебелиран и декориран от Иван Пенков и Храбър Попов 
9 Българска обстановка. – Домакинство и мода, I, 1928, № 3, 26-27. 
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пространство, финансови средства); 
• облекчаване (рационализиране) на домашния / домакинския 

труд на жената чрез нови технологии, уреди, подходи и прак-
тики. 
В значителна степен идеите и практиките, които изданията по-

казват на страниците си, представляват подражание. Те въвеждат в 
български условия чужд опит, нещо усвоено при посещения в чуж-
бина, заимствано от чужда литература, списания и пр. Ежегодни по-
сещения на големите европейски културни центрове са обичаен мо-
мент в биографиите на лицата, ръководещи разглежданите издания. 
Някои от тях тръгват към издателските си проекти със значителни 
наблюдения от чужбина. Така Консулова-Вазова има зад гърба си 
престои в Мюнхен през 1919-1910 г., 1913-1914 г., 1921-1922 г. и в 
Прага през 1927-1933 г. Новото, усвоено от чужбина, е в полето на 
нови техники, нови подходи, нови принципи. Те гравитират около 
въпросите как може да се рационализира трудът, да се икономисват 
време, суровини, финансови средства и труд. Представя се един нов 
хигиеничен начин на живот, с основни елементи чистота, здравео-
пазване, профилактика. Принципи, популяризирани от женските 
списания, са организация, рационализация и икономичност. За някои 
от тези тенденции свидетелстват както названията на рубриките и 
заглавията, така и названието на емблематичното за епохата списа-
ние „Икономия и домакинство”. 

Иновационното поле е кухнята. Пропагандират се начини на 
рационално обзавеждане, нови мебели и уреди. Представят се техни-
ки на кухненската работа, които рационализират/облекчават труда.10  

Основен акцент на страниците на женските списания е върху 
практичността: от планирането на жилището до подбора на мебелите. 
Те популяризират висока битова култура. Предлагат постоянно както 
отделни решения за мебели и помещения,11 така и проблемни текстове, 
представящи основни принципи и тенденции в дадени направления.12 

Няма да е преувеличено твърдението, че от страниците на 

                                           
10 Малката кухня. – Дом и свят, № 5, януари 1942, 155-156 
11 Домакинство и мода, № 10, юни 1929, с.28; № 5, февруари 1930, с. 20; № 7, 
април 1930, с.13 и др.; Ср.с: Икономия и домакинство, № 4, януари 1933, с.18. 
12 Обстановка. – Домакинство и мода, № 1, октомври 1928, с.21. Ср. с пропа-
гандата за „светилния газ” (наричан още газ „пропан”). – Модерна домакиня, № 
6, юни 1941. 
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женските списания българският читател усвоява една „първична” ер-
гономичност. „Икономия и домакинство”, например, поддържа руб-
рика „практично мобилиране” (особено активно в 1930-1931 г.). 

Особено ярко изпъкват елементите рационалност и икономич-
ност в годините на войната. Тогава вниманието се съсредоточава 
върху домакинския бюджет. Популяризират се примери за преправя-
не на дрехи, за съхраняване на храни, за използване на икономични 
технологиги за приготовляване на храната. 

Списанията са в крак не само с европейските и отвъд океанските 
модни тенденции в облеклото, но и по отношение на обзавеждането 
(„западната новост в декорациите”), технологиите в кухнята и пр.13 

С постепенното преодоляване на претрупаността на „българ-
ския стил” и на влиянието на „арт деко” се утвърждава разбирането 
за новото жилище. То е светло, хигиенично, удобно, притежава „маса 
удобства и предимства”.14 

Независимо от предпочитанията на редакторите към различни 
държави, представянето на чужд опит не е едностранчиво. Като при-
мер може да се приведе практиката на „Домакинство и мода”, но 
констатацията е валидна като цяло и за другите списания.15 

Списанията полагат усилия и за „култивиране на вкус”, за по-
пуляризиране на различни правила на поведение. Публикуват се ма-
териали, които представят цветови решения, начини за декориране 
на стени и др.  

Друга посока на работа е разпространяване на различни знания 
върху изобразителните и декоративните изкуства. „Домакинство и 
мода” акцентира на килимарство, керамика, на приложните изкуства 
като цяло. „Икономия и домакинство „набляга върху декоративните 
изкуства и приложението им в съвременния дом.16 

Широко място се отделя и на общи прегледи на изобразител-

                                           
13 Обстановка. – Домакинство и мода, № 6, март 1929, с. 20.  
14 Георгиев, Б. Нови къщи-нова украса. – Домакиня и майка, № 36, февруари 
1937, с. 17.  
15 Домакинство и мода, № 6, март 1929, с. 20 (френски образци) и № 8, май 
1929, с. 20 (американски вили). 
16 Димитров, С. Българска керамика. – Икономия и домакинство, май 1931, № 
9, с. 36. За вниманието на женските списания към керамиката като изкуство ср. 
с: Езерна, Л. Един нов род изкуство. Керамиката на Георги Бакърджиев. – Мода 
и Култура, № 7-8, януари 1942, 5-6. 
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ното изкуство (отзиви за общите художествени изложби) – в „Мо-
дерна домакиня”, „Беседа”/„Дом и свят” и другаде. 

Разглежданите издания осъществяват целенасочена кампания 
по популяризиране на различни новости, пряко свързани с подобря-
ване на жизнения стандарт на българката, съответно – на българско-
то семейство. Независимо от различните разбирания на отделните 
редактори, списанията като цяло работят в една посока. Еднакви са и 
основните им акценти, особено в областта на хигиената, на рациона-
лизиране на труда в кухнята, на въвеждането там на технически и 
технологични подобрения и пр. Същото може да се каже и за разби-
ранията относно подредбата на жилището. Съвпаденията в застъпва-
ните позиции дават добър първоначален тласък на мисията, която 
списанията си поставят. 

Трудно обаче може да се определи реалният резултат от тех-
ните усилия, т.е. да се даде някаква обобщена картина за приноса им 
за модернизацията. Факт е обаче, че към началото на 40-те години се 
забелязва промяна в софийското жилище. В една или друга степен 
новостите си пробиват път. Успоредно с този процес протича процес 
на подкрепа от страна на държавата за инициативите, свързани с ор-
ганизация и рационализация на труда. Създава се Институт за сто-
панска рационализация (1941 г.).  

От днешна гледна точка историческото значение на разгледа-
ните списания е в представяне и популяризиране на новостите. Съ-
щевременно те задават определен дневен ред за една част от женска-
та аудитория. Систематизират знания и представи и ги препредават 
съобразно българските условия и възможности. В съвременната епо-
ха те имат значение като енциклопедия на делника, проучването на 
която дава възможност да се възстанови в определена степен дневни-
ят ред на градската, напредничава българска жена. 

Те задават висок образец, създават традиция. Тя не прекъсва. 
Под различни форми част от тях продължават да излизат и след 1944 
г. „Икономия и домакинство” съществува до март 1948 г., „Дом и 
свят” се трансформира в 1945 г. като „Обединени домакински списа-
ния”. 

Въпрос на бъдещи изследвания е да се открои какво от напра-
веното от тях продължава като една изходна позиция през следваща-
та епоха. 



 

 

ЖЕНАТА-МЮСЮЛМАНКА В БЪЛГАРСКИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКУРС 

Богдана Тодорова 

Bogdana Todorova. MUSLIM WOMAN IN BULGARIAN 
POLITICAL DISCOURSE  

In the paper the author tries to question the role of woman in a powerful, male-
oriented life. Islam is religion most often mentioned in relation to the position of 
women. This text aims to provide a deeper analysis, pointing that a position of 
women is not exclusive to Islam only but is influenced by external trends in 
society. The patriarchal interpretation of Islam, stretching over for centuries, 
signifies that the Islamic woman has been marginalized and pushed into the 
private sphere. Any promotion of the male-female equality principle is considered 
unnatural. The naturalness of the differences between the „male-female” element 
in Islam promotes the differences in their religious and social power, with the 
„male” element having its primacy. The increasing patriarchy of the Islamic 
community should be only viewed together with its increasing counterpart – the 
„Islamic feminism”. The text explores the mechanisms for reproducing the 
gender ideology and defining the gender identity. 

Keywords: islam, social power, Islamic feminism 

Защо пропиляваме заложбите на жените, които са полови-
ната от Божието сътворение? Това си мислех един неделен ден по 
време на летен Коран-курс за момичета в Люляково, община Руен. 

Политически невидима и игнорирана, едва от стотина години 
жената се вписва в публичния дискурс. Тя бавно и трудно, но беза-
пелационно демонстрира своята воля за равноправно участие в по-
литическия дебат. Тя бавно и трудно, но безапелационно търси сво-
ето право на знание и образование – виждах го в очите на едно кра-
сиво и умно забрадено деветгодишно момиче. 

Повишаването на равенството между половете е ключово за раз-
витието като свобода. Когато жените се включат, „данните показват,  
че образованието, здравеопазването, производителността и управле-
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нието функционират по-добре.” Накратко, има по-малко корупция! 
Ролята на жената днес е ключова за поддържане на баланса между 
пазар и общество.  

Още по-важна е ролята на жената-мюсюлманка в българския 
политически дискурс. Нейното издигане до статут на управленски 
лидер е в подкрепа на етиката на всички онези, които са против кор-
поративната култура. Тя е живият лакмус, необходим на обществото, 
за да се прави разлика между нужда и лакомия. Често пъти я наричат 
„неграмотна”. Неграмотна е всяка жена, която свързва неравенството 
и дискриминацията само с насилие или обида и отказва да разбере 
социалната несправедливост, както и собственото си място във 
властта – за вземане на политически решения, като ръководител на 
компания, или дори в правото си на избор на облекло. Всичко това е 
доказателство за необходимостта от смяна на парадигмата – едно-
временно осигуряване на публична и частна автономия. Частните 
правни субекти не могат да се възползват от равни субективни сво-
боди, ако самите те не се включат в упражняване на гражданската си 
автономия, на културната си автентичност. 

Пренебрегването на традиционната култура и на определени 
правила на съжителство в сферата на управлението създават условия 
за етническа мнителност и конфликтност. Етническата особеност не 
трябва да се търси главно, а още по-малко единствено, в наличието 
на „другост”. Тя е израз на една от многото духовни специфики, нас-
ледени от човешките групи исторически и поддържащи се социално-
политически, стопански, географски и др. Когато „модерното обще-
ство” става анонимно, общността изтласква на преден план етнокул-
турната народностна общност или религиозно-фундаменталистката 
общност на вярата. От това се възползва етническият национализъм, 
който инструментализира страховете на хората и предлага прости 
решения на обществените им проблеми. Следването на подобна ли-
ния води до противопоставяне на една секуларизирана общност на 
хора на друга общност, в която се развиват обратните процеси на де-
секуларизация и връщане към религиозните фундаменти, в които ре-
лигията играе ролята на основен легитимиращ фактор на държавна 
власт. Макар и различни като социални феномени, етническата, на-
ционалната и религиозната идентичност се оказват взаимозависими 
от участието на индивида в дадена общност. Участието на жената в 
публичния живот на страната зависи от политиката, културата и бита 
на тази страна. Способностите и трудът на мюсюлманката остават в 
затворения кръг на семейството, което води до унищожаване на соб-
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ствената й индивидуалност. Затова и нейното участие в обществения 
живот остава индивидуален акт, а не колективна привилегия. Без то-
ва да означава апологетика на индивидуализма като идеал, като мо-
рален постулат или модел за съществуване, а като един отчасти 
скрит вътрешен, отчасти открит диалог между „Аз” и „Ти”, като из-
каз на собствената идентичност.1  

Защото нито законите, нито религията са достатъчни, ако не 
съществува общество, което да позволява творчески да се трансцен-
дира женската природа. „Творецът е парадигмален принцип за чо-
вешко съществуване, доколкото извършва оригинално самоопреде-
ление” – в контекста на тази идея на Чарлз Тейлър субектът престава 
да бъде конформист, а става справедлив. Принципът за справедли-
вост е шансът на всеки да развие собствената си идентичност. 

Условия за равнопоставеност на участието на жените в 
политиката. 

Ново проучване на Евробарометър2 показва, че според 78% от 
европейците, ако повече жени участват в политическата власт, „по-
ложението ще се подобри”. 

Над три четвърти от анкетираните са на мнение, че заемането 
на повече ръководни постове от жени ще доведе до по-голямо зачи-
тане на правата на човека, като 72% смятат, че ще се подобрят и ус-
ловията на живот, а 65% – че ще се предотвратят конфликти и войни. 

Над 90% от запитаните смятат, че равенството между половете 
подобрява функционирането на обществото и правата на жените 
трябва да бъдат вземани под внимание във всички програми за по-
мощ. По въпроса за равенството между половете разликите в резул-
татите са много малки: най-високи резултати са отчетени в Швеция, 
Нидерландия и Румъния (по 96% във всяка от тези държави), а най-
ниски — в Латвия, Словения (по 87% и в двете държави) и Естония 
                                           
1 Вж.: Тодорова, Б. Безразличната толерантност или балансът между инте-
грация и вътрешно обособяване. – В: Юбилеен сборник на ВСУ „Чернори-
зец Храбър”, Варна, 2001, 53-60.  
2 Проучване на Евробарометър за мнението на европейските граждани по 
въпросите на равенството между половете и необходимостта от даването на 
по-голяма власт на жените в развиващите се страни. В проучването участват 
над 25 000 души от 27-те държави-членки на ЕС. 
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(86%). 
Като цяло гражданите на ЕС смятат, че проблемите, които за-

сягат повече жените, отколкото мъжете, са физическото насилие 
(83%), проблемите, свързани с достъпа до образование (63%), неза-
читането на основни права на човека и липсата на доходи/работа (по 
61% за двете). 

Европейците са на мнение, че участието на повече жени в по-
литическата власт и назначаването им на влиятелни политически 
постове ще се отрази благоприятно на развиващите се страни. Зачи-
тането на правата на човека събира най-много положителни отговори 
в ЕС — над три четвърти от запитаните заявяват, че „положението 
ще се подобри” благодарение на по-активно участие на жените 
(78%). Следват отговорите, свързани с условията на живот и предот-
вратяването на конфликти и войни, посочени съответно от 72% и 
65% от участниците в проучването. Сред заявилите, че „положението 
ще се подобри”, ако съответните постове бъдат заети от жени, най-
много са шведите, финландците и ирландците.3 

През 2001 г. Националният Център за изучаване на обществе-
ното мнение (НЦИОМ) прави национално представително изследва-
не, фокусирано върху условията за равнопоставеност на участието на 
жените в политиката.4 

Политическите партии и структури в България не поставят ог-
раничения за членство на жените, както и няма пречки от политичес-
ко или законодателно естество. Недостатъчно и неотговарящо на 
обществените нагласи, съгласно направеното от НЦИОМ изследване, 
е участието на жените в йерархията на политическите структури, 
включването им в ръководни и управленски органи, както и в поли-
тически конфигурации. От друга страна, през всичките години на 
преход политическите партии (нито тези на власт, нито тези в опози-
ция), не предприемат мерки за промяна или премахване на същест-
вуващите условия за социално неравенство и неравнопоставеност на 
половете. За активно включване на жените в политическия живот е 
необходима промяна на отношението към тях вътре в самите поли-
тически субекти, а не просто декларативни отношения и 
                                           
3 www.europe.bg 
4 Национално представително изследване, проведено в периода 18-28 фев-
руари 2001 г., сред 1225 лица от 175 гнезда в населените места на тема 
„Съществуват ли в България условия за равнопоставеност?” 
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(не)ангажиращи послания в предизборни програми. 
В каква степен партиите в България работят за привличане на 

жените в политиката? За около 46% от изследваните партии, в малка 
степен или въобще, не отделят внимание в работата си по намиране 
форми и начини за привличане на повече жени за участие в полити-
ческия живот на страната. Преобладаващото обществено мнение е, 
че женското участие в политиката ще я направи по-ефективна 
(45,3%). Според експертите българските политически партии недос-
татъчно осъзнават важността на този проблем, както и не са използ-
вани в достатъчна степен институционални и обществени възмож-
ности за формиране на позитивни обществени нагласи към участието 
на жени по всички етажи на политиката. На въпроса как могат да бъ-
дат стимулирани жените за по-голямо участие в политиката, според 
15,3% от изследваните, политическите партии трябва да променят 
отношението си към членуващите в тях жени, стимулирайки назна-
чаването им на повече и по-отговорни длъжности в самите полити-
чески формирования. За около 10% от изследваните е важно жените 
да бъдат в равноправно положение с колегите-мъже, както и да има 
подходящо заплащане на техния труд. Според 10,5% от изследваните 
трябва да се осигури по-голямо доверие и подкрепа към жените как-
то в семейството, така и в обществото за техните възможности за ре-
ализация в политиката. Изследването засяга всички български жени, 
без диференциране по религиозна принадлежност. Този пропуск 
трябва да се коригира в бъдеще, защото е важно да се проследи от-
ношението към жените-мюсюлманки, към настъпващите основни 
промени в манталитета и психологията на ниво семейство, промени-
те относно ролята, мястото и новите им функции в съвременния бъл-
гарски политически живот. 

Криза или преоткриване на патриархата? 

В постсоциалистическото пространство се извърши трансфор-
мация на отношението между половете. „Когато патерналистката по-
зиция на държавата е заменена от патриархалната основа на разделе-
ние на труда, според патриархалните норми (мъжът е breadwinner, а 
на жената е отредена ролята на домакиня), от мъжа се очаква да е 
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закрилник, като част от нормализаторския дискурс”5. Домакинята не 
е политически субект. Подобна логика на „защитавани–защитници” е 
начин жените да бъдат поставени в зависимост и подчинение.6 Пат-
риархатът може да се разгледа многостранно – като символен прин-
цип на мъжко господство, като институционална структура на доми-
нираща мъжка позиция или като идеология, базирана на властта на 
мъжете. Той не е ограничен само в полето на религията, а има из-
ключително влияние върху социалния, политическия и икономичес-
кия ред в страната ни.  

Българският преход позволи да наблюдаваме как патриархатът 
се трансформира в контекста на ускорено преструктуриране на 
властта. Мъжете получиха изключителен достъп до капитала, а же-
ните спряха да представляват интерес за държавата като политически 
„партньори”. В съществуващия модел на „пари-власт” жените бяха 
изтласкани в периферията. Политическите критерии налагат иконо-
мическа линия, при която правителството дефинира като стратеги-
чески онези отрасли, в които евентуални протести биха заплашили 
собствената му стабилност. „Жените нямат репутация на протести-
ращи, те не заплашват, не блокират, а и поради приватизацията рабо-
тят предимно в отрасли, където няма профсъюзи. Политически те не 
принадлежат на никого”7.  

Жените-мюсюлманки работеха предимно в търговията, храни-
телната и текстилната индустрия, а след като те бяха приватизирани, 
бившите социалистически работнички се превърнаха в „капиталис-
тически наемнички”, в новата работна сила на капиталистическата 
икономика.8 

В патриархалната традиция загубата на мъжко превъзходство 
по отношение на работната сила чрез деиндустриализация бе същин-
ската драма на прехода. Когато жените губят работа и се оттеглят в 

                                           
5 Вж.: по-подробно: Лулчева, А. Мъжественостите на прехода. Криза или 
преоткриване на патриархата. (Център за изследвания и политики за жени-
те.) С., 2004. 
6 Young, М. The Logic of Masculinist Protection. Reflections of the Current Se-
curity State. L., 2003, рр. 1-23. 
7 Мирою, M. Държавни мъже, „пазарни жени”: последиците от левия кон-
серватизъм за политиката на пола в румънския преход. – В: Женски иден-
тичности на Балканите. С., 2004, с. 108. 
8 Цитат по Владимир Пасти. – В: Мирою, M. Цит. съч.  
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дома, тяхната драма остава лична и аполитична. Жените се превръ-
щат в индивидуални агенти, за разлика от мъжете, които остават ко-
лективни агенти на пазара, представлявани както от профсъюзи, така 
и от политическите партии. Когато жените-мюсюлманки са принуде-
ни да се върнат обратно към дома, към сферата на частното, това е 
политическо късогледство. 

Краят на социализма доведе до загуба на идентичност, която 
особено драматично бе преживяна от жените-мюсюлманки в смесени-
те райони на страната. Те имаха равни на мъжете права по отношение 
на трудова заетост в годините на социализма. Неолибералният пазарен 
фундаментализъм ги хвърли обратно към консерватизма на перифер-
ните селски райони, с преобладаващо по-възрастно и нискообразовано 
население, към страха от промяна, към експериментите по оцеляване в 
запазване на установения начин на живот, на познатото битие, към 
примитивната земеделска работа. Към защита на съществуващите ин-
ституции и традиции чрез ценностите на миналото. Към защита на 
нещо, което са имали по право. А те имат своето право на автономия, 
на упражняване на обществено влияние и власт, както всички жени по 
света. Видяхме го и в скорошните протести в Истанбул. 

„Демокрация, в която не са представени голям брой жени, е 
демокрация, на която нещо й липсва”, заявява Фатма Унсал, една от 
основателите на ПСР, в интервю за Асошиейтед прес, в офис на жен-
ската група, ръководена от вярващи мюсюлманки, кандидат за депу-
татско място в турския парламент. Девет процента от 550 депутати в 
турския парламент са жени; две трети от жените-законодатели са 
представители на управляващата партия на премиера Реджеп Ердо-
ган, чиито съпруга и дъщери носят забрадки. Забрадки носят 30 от 
общо 800-те кандидатки за предстоящите избори. 

„Мъжете се заблуждават, ако си мислят, че ще се задоволим с 
второстепенни политически роли. Ние, жените, сме си поставили яс-
на цел: искаме най-малко 81 места в следващия парламент”9. 

От 36 депутати на Движението за права и свободи в българ-
ския парламент само 4 (1,4%) са жени – Нигяр Джафер (председател 
на Комисията по здравеопазване) от Разград, Невин Хасан от Сили-
стра, Петя Раева – Видин, Ферихан Ахмедова – Русе. Както е видно 
от сайта на парламента, само една заема лидерска позиция – предсе-
дател на комисия. 
                                           
9 http:// www.dw.de...9/5/2013. 
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Ако при социализма има стремеж за увеличаване броя на же-
ните в парламента, то днес не се обръща достатъчно внимание на 
ниския процент участие. „Преходът към демокрация накара жените 
да приемат в по-голяма степен патриархалните си традиционни роли, 
отколкото при социализма. Демокрацията не може да бъде скроена 
по мерките на конкретните човешки същества, нейна основа е субек-
тът като чисто празно място”10.  

Как половото различие присъства в този дискурс? Как ислямът 
съвместява правото на свобода и равенство, доколкото правото на 
свобода принадлежи към сферата на правото и политиката и изисква 
ограничаване на държавната намеса, а правото на равенство изисква 
намеса на държавата при равно разпределяне на благата и се отнася 
до икономическата и социалната сфера? Или 

Кой е субект на човешки права в исляма? 

Фери и Рено открояват два типа права: правата-свободи, кои-
то принадлежат към сферата на разбирането, защото могат да бъдат 
реализирани (държавата може да наложи правни норми в защита на 
индивидите), и права-искания, които спадат към сферата на разума и 
които не могат да бъдат реализирани.11 Но докато Западът клони към 
идеята за правата, то Изтокът живее повече с етичния тип мислене. 
Ислямът не прави разлика по отношение на мъжа и жената по пътя 
им към ал-Хак (пътя към Бога), единствената разлика е в пътуването 
от ал-Хак към този свят, при връщане към човечеството и донасяне 
на пророчеството. Естествените и човешки права на мъжете и жените 
изискват различие в някои законови права, което е свързано с една 
определена философия на правата и с принципа за справедливост, 
който е един от основните стълбове на ислямската теология и Шари-
ата (законите на исляма). Именно този принцип задава правилото за 
хармония между разум и религиозен закон в исляма. Правната сила 
на религиозния закон е това, което разумът и справедливостта дикту-
ват, че трябва да бъде. 

                                           
10 Салецл, P. Защо жената е симптом на човешки права. – В: Женски иден-
тичности на Балканите. C., 2004, с. 14. 
11 Ferry, L., Renaut, Al. Des Droits de l’homme a l’idee republicane. – 
Philosophie Politique, № 3, 28-29.  
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Връзката между религия и закон освен комплексна, винаги е била 
противоречива и сложна. Религиозното право се основава на религиозни 
принципи. От своя страна религиозните ценности винаги са били със-
тавна част от ценностите на общото право, което формира правилата и 
принципите за управление на обществото. Провежданите институцио-
нални политики влияят и променят социеталните ценности, опитвайки 
се да използват религията като инструмент за засилване или отричане на 
вярата. Връзката между закон и религия е тясно преплетена и с различ-
ните култури, така че трудно може да бъде изведена една обща полза. 
Конфликтът между исляма като религия и западното разбиране за чо-
вешки права е част от проблема за универсалните права и културния ре-
лативизъм. Декларацията за правата на човека на ООН от 1948 г. е ба-
зирана върху идеите на Просвещението и индивидуалните права, оттук 
и наболелият днес въпрос: за общата валидност на подобна правна док-
трина, основаваща се на една антропология на Просвещението върху 
съвременна мултирелигиозна Европа, в частност върху България.  

Основният сблъсък е между задължението на държавата да га-
рантира на хората фундаменталните им права и ограничението тя да 
се меси в индивидуалния им живот. Експертът на датското правител-
ство Tyge Lehmann (Senior Legal Advisor to the Danish Government) не 
е съгласен с подобно становище. Той счита, че човешките права 
включват и юридическата страна, като принципа in dubio pro reoq, 
което ги прави по-лесно приложими, отколкото икономическите, за-
щото прилагането на икономическите предполага стабилна иконо-
мическа основа на държавата, а юридическите права са независими 
от управляващата система в страната. 

В книгата Religions and Rights: Local Values and Universal 
Declarations на John Clayton могат да бъдат открити пет възможни 
стратегии за справяне с конфликта „универсални” човешки права – 
„специфични” вярвания на отделните малцинства.12 

Една от препоръките е позоваване на религиозните текстове като 
гарант за човешките права. Вторият механизъм е насочен към подчиня-
ване на универсалното на локалното. Третата стратегия се стреми да от-
крие общи принципи в религиозните традиции, които могат да форми-
рат основата на една универсална доктрина. Четвъртата се фокусира 
                                           
12 Clayton, J. Religions and Rights: Local Values and Universal Declarations. – 
In: Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship? (Еd. 
Abdullahi, А., An-Na'im et.al.) Amsterdam, 1995.  
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върху неподлежащите на обсъждане същностни права, което може да 
произтича от различни принципи. Окончателната стратегия не цели да 
открие универсални човешки права, а по-скоро да намери „степента на 
припокриване” между различните схеми за човешките права. 

Съгласно Виенската конвенция от 1993 г. задължение на дър-
жавата е така да прилага правата, че да не накърнява различните кул-
турни и религиозни традиции. Механизмите за преодоляване на кон-
фликти между религия и човешки права трябва да са обвързани с 
всеобщо приемане на универсалността на човешките права, надхвър-
лящо теорията за културен релативизъм.13 

С началото на политическите промени у нас (1989 г.) и влиза-
нето в сила на новата Конституция от 1991 г. възниква необходимост 
от правова регулация на религиозните права и свободи, в контекста 
на новите социално-политически условия. С приемане на новия За-
кон за вероизповеданията (публикуван в Държавен вестник, № 120, 
29 декември 2002 г.) вероизповеданията са свободни, равноправни и 
отделени от държавата (чл. 4, параграф 1).  

Положителната страна на закона е, че гарантира правото на 
вероизповедание като абсолютно, ненакърнимо, лично, фундамен-
тално човешко право. Неговото съблюдаване не е пряко обвързано с 
правото за принадлежност към дадена религиозна общност или с ос-
новаването на такава. Регулирани са различните форми на следване 
правото на вероизповедание – от формиране и изразяване на религи-
озното убеждение до провеждане на религиозно обучение. Гаранти-
рано е правото на избор – всеки свободно да формира религиозното 
си убеждение, както и да избира, променя и изповядва своето веро-
изповедание, индивидуално или колективно, публично или частно, 
чрез богослужение, обреди, ритуали, обучение. 

Между либерализацията на ислямистката политика и 
феминизация на ислямската интерпретация 

Разглеждайки мюсюлманката като сегмент от „малцинствения 
облик” на мюсюлманската общност в българското общество, ще ви-
дим, че тя играе важна роля, независимо от маргинализиращия ха-
рактер на общността като цяло и на жените в частност. Мюсюлман-

                                           
13 Lefort, Cl. The Political Forms of Modern Society. Cambridge, 1986.  
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ската общност е много по-религиозна и консервативна. Нейната чув-
ствителност по отношение на съхраняване на идентичност и култура 
е уловена от Движението за права и свободи, която я превръща в за-
лог за прокарване на либерални реформи в ислямската идеология и 
за засилване ролята на Движението сред общността. 

Според Корана всичко свързано с брака и възпитанието на де-
цата е задължение на жената, която е чувствителна и милосърдна по 
рождение. Тя следователно се отдалечава от своите функции при 
съвременните условия на труд. Мъжът е по-висш от жената като раз-
съдък и отговорност, а жената е по-чувствителна, но не като израз на 
родово разделение, а като божествен знак. 

Всяка промяна в социалния статус на жената, която влиза в 
сблъсък с нормите на традиционната патриархална култура, прово-
кира различни реакции от страна на религиозната общност и полити-
ческите лидери. Общото между тях е стремежът да се съхранят и ук-
репят патриархалните социални отношения, както и стереотипите, 
битуващи в общественото съзнание, чрез които ролята на жените из-
куствено се намалява. Независимо от прехода, правата и автономии-
те, както и от модела на съществуване в миналото, така и днес, в 
България могат да се открият елементите на полово неравенство, ко-
ито (независимо от конкретната религия) се базират на дискримина-
ция на жените по полова принадлежност.  

На въпрос „Как разделяте домакинските дейности във Ваше-
то домакинство?” готвенето е женско задължение – за 79% от бъл-
гарите, 78% от помаците и за 78,8% от турците в България. То е и 
женска, и мъжка работа за 15,5% от българите, за 8,0% от помаците и 
за 16,7% от турците14: 

– чистенето на дома – е женска работа за 79% от българите, за 
66,5% от помаците, за 52% от турците. То е обща дейност за 15% от 
българите, за 19,5% от помаците и за 42,7 от турците; 

– прането – е женска дейност за 91,5% от българите, за 80% от 
помаците и за 80% от турците. То е и женска, и мъжка работа за 3% 
от българите, за 6% от помаците и за 16% от турците; 

– пазаруването – е женска работа за 98% от българите, за 53% 
                                           
14Данните са от теренно изследване по проект към МОМН „Хармонизация 
на българските национални ценности с ценностите на ЕС – април 2010 г., 
по равни квоти за българи, българи-мюсюлмани /помаци/ и турци на тери-
торията на България. 
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от помаците и за 16,7% от турците. То е обща такава за 51,5% от бъл-
гарите, за 29% от помаците и за 62% от турците. 

Трябва да напомним, че правата на мъжа, ако се придържаме 
към Корана, не са свързани нито с прането, нито с чистенето или с 
готвенето, напротив – точно по тези въпроси той няма никакви пра-
ва. Единственото му право е да има полза и да изпитва удоволствие. 
Мъжът няма право да заповядва на жена си да пере, да готви, да чис-
ти, а добра жена е тази, която въдворява ред и спокойствие. У нас не 
е решен проблемът за равнопоставеността, партньорството и взаимо-
помощта между мъже и жени в домашни условия, както и този за 
достъп до обществените услуги при осъществяване на родителските 
роли както в общ аспект, така и по отношение на малцинствата.15  

Направените многобройни в световен мащаб изследвания от-
носно „неблагоприятните тенденции” за женския пол, които присъс-
тват в системата на съвременните трудови отношения, не са чужди и 
на българската действителност.16 

Жените-мюсюлманки много по-често отколкото мъжете са на 
временна работа. 65% от тях се занимават с нископлатен труд. 

Те заработват по-малко от мъжете. 
Ръстът на безработица при тях е над средния за страната. 
Съществува нерегламентирано право при висококвалифицира-

ните професии да се ограничава професионалното им развитие. 
Дистанцирането на държавата от икономическите и демограф-

ските проблеми задълбочава кризата. И към момента липсва ефек-
тивна и адекватна социална политика за преодоляване на демограф-
ската криза в районите със смесено население. Липсва и усъвършен-
ствана правно-нормативна уредба за закрила на женския труд в усло-
вията на пазарна икономика, което е ефективен инструмент за реша-
ване на противоречието между труда и майчинството. Мюсюлманки-
те водят борба с либералната култура, отговаряйки на нейния призив 
за организирана политическа дейност. Личните отношения се явяват 
и политически, доколкото се основават на различни властови степе-
ни. Етническият модел е способ, поддържащ семейството като тран-
слатор на патриархални ценности, който може да бъде дефиниран 
                                           
15 Коцева, Т. Полови равенства и ролята на жените. – В: Демографско раз-
витие на Република България. (Симпозиум) С., Програма на ООН за разви-
тие, 2005, 178-183. 
16 Oppenhiem, C. Poverty: the Facts. London, 1993, р. 28. 
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като „фундаменталистко безпокойство”. 
В исляма мъжете и жените еднакво биват възнаградени за де-

лата им и съответно наказани за постъпките. На жените е позволено 
да ходят на джамия според разбиранията на Пророка, но с разпрост-
ранението на исляма това право им е отнето, поради страх от без-
нравственост при смесване в едно споделено пространство на раз-
лични полове. С този акт не просто се ограничава правото на молит-
ва в храма, но се пресича в зародиш и възможността за политическа-
та им изява и дебат. Защото джамията освен религиозен храм, е и по-
литически център на уммата (общността). Историята свидетелства 
как по времето на халиф Умар жените са спорели с него в джамията, 
доказвали са правотата си и често пъти са го принуждавали в при-
съствието на много хора да признае: „Жените имат право, Умар гре-
ши”, т.е. участвали са пряко в публичния дискурс. За ранния ислям 
жените-религиозни учени съвсем не са били изключение.17 

Пречки за религиозно обучение пред жените-мюсюлманки не 
съществуват, но културните бариери често пъти стават пречка за то-
ва тяхно призвание.18 У нас те не могат да стават имами, въпреки че 
имат това право (това е част и от една широко дискутирана тема по 
международните форуми). Фундаментално право на имама (религи-
озния водач) е да води Salah (паството).19 

В самия ислям това дава основание на консервативно настрое-
ните среди, както и на ислямския феминизъм да започнат дебата за 
правата на жените, описани в Корана и Хадисите.20 

Ако за консервативно настроените кръгове неравенството 
между половете е божие дело, то феминистките търсят идеи за ра-

                                           
17 Религиозният сунитски учен Mohammad Akram Nadwi описва биографии-
те на 8 000 жени-юристи, а видният ориенталист Ignaz Goldziher посочва, че 
15% от средновековните учени по хадиси са били жени, за разлика от днес, 
когато повече от 200 години няма значителна фигура на жена в областта на 
ислямското право. (Khaled Abou El Fadl, 1992).  
18 Power, C. A Secret History. – New York Times, 2007, February 25. 
19 Вж. по-подробно: Javed, Ahmed Ghamidi. Religious Leadership of Women in 
Islam. April 24, 2005, Daily Times, Pakistan, Musnad Ahmad ibn Hanbal, 
(Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al- ‘Arabi, n.d.) vol.5, 3:1375. 
20 Вж.: Mattson, I. Women, Islam, and Mosques. – In: Encyclopedia of Women 
And Religion in North America (Rosemary Skinner Keller, Rosemary Radford 
Ruether, and Marie Cantlon, ed.). Indiana University Press, 2006. 
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венство в ранния Ислям.21 Все още някои твърдят, че подобен дис-
курс е есенциалистки и неисторичен.  

Статутът на мъжа е ясно фиксиран в Корана (4:34), но нека 
внимателно проследим казаното там за жените: 

По природа жената е изцяло равна на мъжа – „О, хора, бойте 
се от своя Господ, който ви сътвори от един човек и сътвори от 
него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени” (Кор., 
4:1). 

В зависимост от набожността и благочестието си жената може 
да бъде възнаградена или наказана, така както и мъжът: „На всеки 
вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще оп-
ределим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава от 
онова, което са вършили” (Кор., 16:97). 

Жената трябва да се уважава като съпруга: „И от неговите 
знамения е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намери-
те спокойствие при тях, и стори помежду ви любов и милост” 
(Кор., 30:21). 

Подкрепяме равенството на жените по отношение на образо-
ванието. „Търсенето на образованост е задължение за всеки мю-
сюлманин” (Hadith of Ibn Majah and Bajihaqi), в който изрично е ука-
зано и „мюсюлманската жена”. 

На жената се дават права, каквито са дадени и на мъжа, а той е 
този, който трябва да се грижи за семейството: „И жените имат 
същите права, каквито и задължения съгласно обичая, но мъжете 
са едно стъпало над тях. Аллах е всемогъщ, премъдър” (Кор., 2:228). 

Поощрява се забулването – „О, Пророче, кажи на съпругите 
си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху 
себе си покривалото /когато излизат/. Това е най-подходящото, за 
да бъдат разпознати и да не ги обиждат” (Кор., 33:59). 

Булото разкрива различието между „политическия ислям” 
(продукт на власт и инспириран от човешките страсти и мотивации) 

                                           
21 Те пледират за права на жените, полово равенство, социална справедли-
вост в контекста на исляма, но използвайки секуларния и западен феминис-
тки дискурс като цяло, включвайки по този начин ислямския феминизъм в 
широкото глобално феминистко движение. (Вж.: Kandiyoti, D. Women, Islam 
and the State. Middle East Report. – Gender and Politics. Nov.-Dec. 1991, No. 
173, pp. 9–14; Madran, M. Islamic Feminism: what's in a Name? – Al-Ahram 
Weekly Online, issue No. 569, January 17–23, 2002.| 
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и „откровения Ислям” – божественото послание, записано в Свеще-
ния Коран.22 

Общество, основаващо се на ислямските принципи, ще държи 
жените на разстояние от всичко, което противоречи на природната 
им същност или от всичко онова, което би могло да ги отдалечи от 
основната им мисия – семейството. Мястото на жената е в сферата на 
частното, защото сферата на публичното e в разрез с нейната приро-
да. На жената се препоръчва да страни от нея и да се включи само 
при крайна необходимост. Тогава тя ще постигне най-доброто и за 
самата себе си, и за семейството, и това стои по-близо до нейната 
хуманност и божествено предназначение, отколкото да се занимава с 
нещо съвсем не толкова леко като публичната изява. 

Истината е, че жената в исляма е реален правов субект, но в 
действителния живот, в публичното пространство, съществува от-
четлива разлика между нея и мъжа. 

Ето защо либерално настроените реформатори виждат в идж-
тихада (като форма на критическо мислене) средството, с чиято по-
мощ да се развият по-прогресивни форми на исляма, засягащи и ста-
тута на жените.23 Лицето, което упражнява иджтихада, се нарича му-
джахид. Със своите познания в религиозната наука той може да даде 
мнения по въпроси, свързани с Шариата във връзка с новите пробле-
ми, които всяка епоха създава. Реформаторите говорят за гъвкавост 
при прилагане на Шариата, която да гарантира защита на жените, 
дори когато има политическа воля за това.24 

Реформаторските политики и практики на исляма в България: 
сред реформаторите в България са Юсуф Есхери (1880-1961) и Ос-
ман Сейфулла (1907-1989), възпитаници на египетския университет 
„Ал-Азхар” в Кайро, запознати с египетската реформаторска школа, 
Мехмед Фикри (1908-1941), главен редактор на в-к „Цивилизация”, 

                                           
22 Тодорова, Б. Булото – тенденции на равенство или неравенство. – В: На-
ционално, балканско, европейско – тенденции на равенство и неравенство. 
С., 2008, 58-66. 
23 Иджтихад – упражняване на независимо правораздаване в ислямското 
право (фикх). 
24 The Role of Islamic Shari’ah in Protecting Women’s Rights. – In: Wagner, Rob 
L. Saudi-Islamic Feminist Movement: A Struggle for Male Allies and the Right 
Female Voice. University for Peace (Peace and Conflict Monitor), March 29, 
2011. 
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Емрулла Ефенди (1887-1941), директор на „Нювваб”, които със своя-
та дейност посочват причините за изоставянето на ислямския свят – 
откъсване на теолозите от реалния свят и рационализма и търсят из-
ход. Обновлението според тях трябва да започне с осъвременяване на 
ислямската мисъл, но не осъвременяване на същността на ислямската 
мисъл (тя е неизменна), а осъвременяване на човешкото разбиране за 
нея. Начинът на интерпретацията й се променя заедно с развитието 
на научната мисъл.25 Това обновление включва (ре)интерпретация на 
цялото теологическо наследство. Необходимостта от ново тълкуване 
(тефсир) е наложителна поради съвременните динамични промени в 
живота на българското общество като цяло. В центъра на внимание е 
идеята за просперитет (теракки), културно и социално развитие на 
мюсюлманската общност (ислямът по своята същност е прогреси-
вен), подобряване на образователната система, отговаряща на пот-
ребностите на времето (увеличава се хорариумът на светските пред-
мети в традиционните медресета). Но България не прави изключение 
от общото противопоставяне между традиционалисти и реформато-
ри, и се налагат идеите, че в западните ценности няма нищо ценно, 
което може да се използва от мюсюлманите. Поради противопоста-
вяне от страна на Главно мюфтийство, движението за реформи у нас 
няма широко поле за изява, а жени не са включени в него. 

Минимизирана е и ролята на жените-мюсюлманки в движени-
ето „Дружба Родина”.26 Несибе Шехова от гр. Смолян е активен 
участник в реформите и сама оповестява първия позив за отмяна но-
сенето на фереджета в Родопите. 

„Ние не се страхуваме от Шариата, ислямът гарантира на-
шите права. Ние се страхуваме от селективното интерпретиране 
на ислямското право”27. 

От една страна, булото е символ на жените, търсещи да откри-

                                           
25 Ялъмов, И. Предизвикателство пред мюфтийската институция в истори-
ческия ракурс. – В: 100 години Главно мюфтийство. С., 2011, с. 31. 
26 Идеята за възраждане на българщината в Родопите през 1937 г. намира 
израз в учредяване на културно-просветното дружество „Родина”, чиято цел 
е преодоляване на вековните заблуди, насаждани в душите на т.нар българ-
ски мохамедани. През 1939 г. е образувана женска секция, в която членуват 
17 жени. 
27 Stjepanovic, D. The Female Еlement and it’s Influence on Islam. – In: Islam at 
the Balkans in the Past, Today and in the Future. Nis, 2007, p. 123. 
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ят самите себе си, излизайки от историческия кръг, разбулвайки, де-
мистифицирайки догмата, забраните, протекциите. От друга страна, 
забулването има същата знакова стойност: да откриеш себе си – 
връщайки се към самия себе си, в свят, който погазва човешкото дос-
тойнство, в който умират ценностите; свят, в който господстват 
властта и парите, а не добродетелите. 

Във времето на Пророка този стар обичай (носенето на хи-
джаб) е бил привилегия на свободните жени. Днес сме свидетели на 
странна метаморфоза – булото e обвързано с идеята, че жената тряб-
ва да бъде защитена. Защитена от какво или от кого? Или може би 
някои други трябва да бъдат защитени от възможността тя да изрази 
свободно способностите и желанията си и да заеме подобаващото й 
се място в скалата на социалните ценности. Ислямът в миналото и 
ислямът днес са различни, но белязани от един общ знак: забулената 
жена! Формата е идентична, но значението на този детайл остава не-
познато. Призивът за връщане на забрадката е отчаян опит, скрито 
желание да се скрие „онова”, за което не трябва да се говори, защото 
мъжките желания са не по-малко опасни от женските. Булото е проя-
ва на страх – страх от загуба на власт за мъжете! 

Рязко се увеличава броят на забулените жени в България. Нито 
социолозите, нито други учени са изследвали този феномен, затова 
няма и точни данни за броя на забулените жени в мюсюлманските 
ареали, както и на причините довели до това – техните корени могат 
да бъдат открити в миналото или се дължат на съвременни фактори 
отпреди няколко години. Интересно би било да се проследи и въз-
растовата граница на забулващите се в България. Може да посочим 
някои от днешните причини за това: възраждане на религията след 
колапса на социалистическата идеология, обръщане към религията в 
периоди на кризи, жените се забулват в знак на културна защита. И 
ако днес има данни за подобна културна регресия и намаляване на 
диференцирането между секуларната и религиозната сфера на живот, 
то това е и фактор, водещ до загуба на определени привилегии за же-
ните. 

Управленски умения в нежни ръце на местно ниво 

Понастоящем от 192 членуващи в ООН държави 19 се управ-
ляват от жени или представителки на нежния пол заемат ръководни 
постове в органите на тяхната изпълнителна власт, според сайта 
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„Уошингтън профайл”. Шест дами командват мъже като премиери 
на Германия, Нова Зеландия, Южна Корея, Мозамбик, Ямайка и Хо-
ландските Антили. В света само в Саудитска Арабия и Андора жени 
не са сядали в министерски кресла. Световният икономически форум 
неотдавна класира 58 държави в света по това как се използва талан-
тът на жените. За класацията са взети предвид няколко основни по-
казатели: упражняване на политическа власт, участие в икономиката, 
образование, здравеопазване. В челото на класирането се открояват 
северни държави – Швеция, Норвегия, Финландия, където са създа-
дени най-добри условия дамите да реализират огромния си управ-
ленски потенциал.28 

През периода 2006-2009 г. имаше активно присъствие на жени-
мюсюлманки в местната власт. Теренните изследвания ме срещнаха 
с три жени-кметове, съответно на Добромирци, Фотиново, Руен – ра-
йони със смесено население.29 Общото между тях: образование – 
висше, възраст – между 35-55 години, отлични мениджъри, съпруги, 
работещи майки, с повече от едно дете. Те имаха лидерски качества, 
остър ум и умееха да разчупват стереотипи. Стремяха се да градят 
отношения, основаващи се на сътрудничество и обратна връзка към 
реалните проблеми на хората. Това до голяма степен помага за нами-
рането на благоприятен изход при конфликтни ситуации в редица 
сфери на обществения живот. За това свидетелстваше позитивната 
оценка на населението за работата на селските кметства. Политичес-
ката ситуация (дългогодишно и безапелационно присъствие на ДПС 
в тези места) беше просто фон на междуетническите и междурелиги-
озните отношения. Традиционното противопоставяне не беше изост-
рено и не беше определящо по отношение на всекидневието. Поли-
тическите страсти от местните избори през есента на 2007 г. показа-

                                           
28 Павлов, Д. Жените във властта – матриархат или нежна революция. – Но-
винар, 17 октомври 2007 г.  
29 Теренното проучване се извърши в периода 2006-2009 г. от екип на проб-
лемна група „Религия и сигурност” към бившия Институт за философски 
изследвания при БАН, с ръководител Б.Тодорова, по план и график, както 
следва: 15-30.06.2007 г. в Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем и Кирково; 
10-20.07.2007 г. в Айтос, Руен; 09-30.06.2008 г. в Хасково, Кърджали, Ар-
дино, Джебел, Момчилград, Крумовград и Ивайловград. Целта бе провеж-
дане на дълбочинно интердисциплинарно емпирично проучване на тема 
„Българският етнически модел – мит или реалност”. 
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ха, че за населението определящ фактор при ориентацията на вота е 
именно конкретната работа на общината за развитието на района и за 
населението.30 Тези жени се стараеха да зачитат правата на различ-
ните етнически и религиозни групи, което нагледно демонстрираше 
съществуването и функционирането на един битово-религиозен мо-
дел на съвместно съжителство, който се поддържаше и пазеше от 
всички. Защото от първостепенно значение за хората там бе да съх-
ранят нормалния си ритъм на живот. „Щом сме в едно село, няма как 
да не съжителстваме заедно”, и всички активно работеха и участ-
ваха в обществения живот. 

Водещи анализатори дават положителна оценка на дамското 
политическо нашествие в глобален аспект, а в съвременното обще-
ство на жените често се налага да вземат и съдбоносни политически 
решения. Нека си спомним българския вицепремиер госпожа Емел 
Етем, която като министър на държавната политика при бедствия и 
аварии имаше трудната задача да накара много мъже да работят като 
добре сложен механизъм. 

Тези кметове бяха успели да интегрират циганите в техните 
населени места, да печелят проекти за финансиране на различни 
програми и по заетостта, и по инфраструктурата, и в сферата на об-
разованието. Не само нямаха закрити училища, но наблягаха на обу-
чението по чужди езици и компютър, ето защо кандидатстваха с про-
екти за закупуване на компютри и подновяване на библиотечния 
фонд. Делът на момичетата от тези места, продължаващи висшето си 
образование в големите градове като София, Варна, Кърджали, беше 
по-голям от този на момчетата. Правеше впечатление и големият 
брой на жени-поклоннички (осъществили хадж в Мека, като едно от 
задълженията на всеки праведен мюсюлманин). В община Руен бяха 
използвали данни от Народна библиотека в София за изготвянето на 
брошура за екотуризъм в района. 

„ ....правим опити за развиване тук на ловния и селския тури-
зъм. Кандидатстваме по няколко проекта за екопрограми. Целта ни 
е развитие и популяризиране на екологичния туризъм чрез рехабили-
тация и подобряване на местната туристическа инфраструктура. 
                                           
30 Политическата власт се упражнява от групата на мнозинството, тази на 
турците, което съответно е малцинство в национален мащаб. Поради мигра-
ционни процеси към вътрешността на страната и извън държавата делът на 
българите-християни в тези райони драстично е намалял. 
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Целевите обекти са 5 екопътеки и общинска хижа в с. Топчийско.” 
Тези жени-кметове успешно балансираха между социалната си 

ангажираност и усилията за ограничаване на икономическата криза. 

Вместо заключение 

Новият политически постмодерен дискурс радикално промени 
начина на схващане на връзката между идентичност и различност. 
Идентичността продуцира репрезентация на Другостта. Формиране-
то на идентичност е процес, който не е цял и фиксиран, а е израз на 
нашето светоусещане, което се променя според времето, момента и 
нашето себеразбиране. Ние по необходимост акумулираме няколко 
идентичности (аз съм туркиня в България, българка в Европа, евро-
пейка в Америка). Формирането на идентичност е част от процеса на 
конституиране на индивидуална или колективна субектност, което 
характеризира разбирането ни за Другия, различния. Това прави зна-
чим въпроса за политическата и индивидуалната отговорност на по-
литиците в изграждане на национална стратегия по отношение на 
жените-мюсюлманки в контекста на Другостта. Езикът и знанието 
вървят ръка за ръка с властта. Това обяснява хегемонията на българ-
ския политически дискурс, който заглушава другите гласове (тези на 
жените и на малцинствата) и показва необходимостта на преден план 
да излезе плурализмът, признаването на Другия и включването му 
обратно в доминиращия политически дискурс. Има нужда от ново 
знание за езика, дискурса и конструкта на този Друг, на неговата 
идентичност, културен изказ като белег за различност. 

Глобализацията на икономическите процеси, информационна-
та революция, фрагментацията на живот, новите културни трендове, 
консуматорският дух на обществото, ускорената урбанизация, еколо-
гичните заплахи са неща, които налагат на сцената да излязат нови 
политически актьори. Налагат нов трансфер на политически право-
мощия и власт към жените не само защото красотата ще спаси света, 
а защото с оглед на демографската криза, това е по-голямата част от 
населението, останала тук, в България. Искрено се надявам, че моята 
малка (вече пораснала) приятелка ще открие собствената си иден-
тичност и ще участва активно в обществения, политическия и кул-
турния живот на България, а няма да благодари на „втората си роди-
на” за това, че е друга, различна. 



 

 

ПРЕХОДЪТ, НЕРАВЕНСТВОТО И ИСТОРИЧЕСКИЯТ 
ГРАБЕЖ НА ЖЕНИТЕ 

Максим Мизов 

Maksim Mizov. THE TRANSITION, INEQUALITY AND THE 
HISTORICAL ROBBERY OF THE WOMEN  

The study examines some everlasting issues revealing the reasons a woman to be 
treated as a human being having a quality inferior to that of a men in the history. 
There is also an analysis of issues why the story of the struggle for the liberation 
of women and for gender equality has a much shorter history from that of the 
universal one. The paper examines the troubles and difficulties of women’s 
emancipation in the last two historical epochs, indicating that if a person is a 
unity of man and woman, woman’s liberation has to to be actually a liberation of 
a man from his prejudices and cliches. The paper investigates the causes and 
factors for specific return to the past in the field of gender equality and 
emancipation of women in the context of transition. Under analysis are put the 
characteristics of the difficulty on the multidirectional robbing of the women and 
the gender inequality in terms of postmodernity through the optics of gender 
empowerment. The study reveals the reasons leading to various limition of 
women across the time and the space, to permanent robbery of their capabilities 
and not using their abilities in the field of social imagination and social memory, 
to oppression and suppression of women’s voices and languages into the fabric of 
public and historical eventfulness, especially in politics. The analysis shows that 
the „robbery” of women not only harms them, but also the men, and the society in 
general since it underestimated, ignored and does not rely on half of the huge 
potential of women, which is intentionally or unintentionally discriminated. This 
is also a great obstacle for the true democratization and humanization of society 
and human beings in the modern era. 

Keywords: gender equality, emancipation 

Историята на Жената е история на безкрайно тежки и про-
дължителни драми, в които потисничеството и робуването на хиля-
долетни предразсъдъци и трафарети, ограбването и съобразяването 
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на женските възможности и способности, права и свободи с тези на 
„силния пол” са били всесилна, като че ли дори непреодолима зако-
номерност. Религиозни догми, хилядолетни социокултурни наслед-
ства или традиции са предопределяли по-ниски социални пози-
ции/статуси на жените във всички сфери на обществото, защото 
твърдо са дефинирали жената като човешко същество от „по-лошо 
качество”. Те са постулирали изначалната и увековечавали фатална-
та „женска участ” в историята, която е била предпоставена от „не-
съмнено по-ниските” й качества, дарби, способности. Историческата 
и всекидневната, обществената или даже персоналната роля и значи-
мост на Жената винаги са били неоснователно подценявани, омало-
важавани, пренебрегвани. Женската съдба реално е била вековечен 
хронотоп за царството на гранитни предубеждения, за сякаш неизко-
реними (социални или полови) неравенства и несправедливости, за 
неотменни премеждия и вечни произшествия в жизнените светове на 
жените от различни епохи, за многострадалност и насилствено, трай-
но натрапвани социални илюзии. Жените не са се възприемали и за-
читали като човешки същества, имащи своя собствена стойност и 
самоценна роля в историята на обществото, а и в ежедневието на хо-
рата. Те винаги са били спекулативно представяни и инструментално 
експлоатирани от мъжете. Жените са „светели” с отразените светли-
ни на „вечни” мъжки предразсъдъци, капризи. Тяхната привидна ав-
тономност и автентичност не са били считани за истински и субстан-
циално значими, а са били смятани за превърнати форми или за за-
дължително релевантни на хетерономия, идваща от автономията и 
автентичността на мъжките вкусове. Тяхната историческа и митоло-
гическа генеалогия са били представяни като дериватна на тази на 
предубедено разкрасяваната, но и прекомерно овластяваната мъжка 
история. Жените са разполагали с време-пространство, което им е 
било отредено и контролирано пряко или косвено от мъжете. Цензу-
рата и автоцензурата над техните мисли, чувства и поведенчески 
изяви са били многократно по-мощни по сила и по-тежки по после-
дици. Жените не са били считани за равностойни, равноправни на 
мъжете човешки същества. Социално-исторически, всекидневно-
житейски и екзистенциално те са се възприемали за или пък към тях 
са действали като към „отрицателния полюс” на човешката природа. 
Техният начин на мислене и живот е трябвало да бъде тотално под-
чинен и съобразен с хилядолетно създавани, навред утвърждавани 
принципи и норми на мъжко господство. Техните права, свободи, от-
говорности и задължения са били изводими от мъжките, но винаги 
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правата и свободите им са били по-малки и зависими, а отговорнос-
тите или задълженията им са били несравнимо по-големи от тези, 
които са се полагали на мъжете. Да се поставя въпросът за равно-
правие и равенство между половете, е било абсурдно. Такава е била 
„нормалната” историческа орисия или ежедневно-житейската траге-
дия на жените в продължение на хилядолетия – от самото начало на 
човешката еволюция. Погледнато назад – в дълбините и мрачините 
на отминалите исторически епохи, даже и най-прогресивните идеи и 
хуманистични теории не са обръщали достатъчно или никакво вни-
мание на огромните въпроси или предизвикателства, скрити в „жен-
ския въпрос”. 

Твърде минимална като историческо време – малко над два ве-
ка, но пък и много богата по своето съдържание, е историята на 
борбите за освобождение на Жената, а тази на допускане на жените 
до светая светих на политиката и държавното управление е неимо-
верно поучителна историческа биография, но също и още по-кратка 
като време. Постигнатото обаче не е нито много, нито пък сигурно и 
стабилно в исторически план. То постоянно е ревизирано и даже е 
премахвано чрез възкресението на стари, или чрез конструирането и 
легитимацията на нови модуси на женско примирение и подчинение. 
Дори краткотрайното съществуване на социалистическото общество 
у нас – около половин век, – не е в състояние (реално) да заличи 
инерцията и да превъзмогне мащабно гравитацията на историческите 
наследства на ограниченията на Жената като Човек. И почти поло-
винвековното съществуване на това общество се оказва недостатъч-
но, за да може еманципаторният проект, огрян от лъчите на идеите, 
идеалите на Просвещението, пронизан от духа и ценностните йерар-
хии на епохата на Модерността, да се осъществи напълно като съ-
държание и форма, като историчност и всекидневност на жената. В 
триликия ипостас на Жената (като майка, труженик и гражданин) 
продължават да личат мрачните сенки или миньорните тонове на не-
напълно освободеното човешко същество. Сякаш историческата и 
социокултурната ценност и значимост на свободата и равенството 
в света на жените притежават доста по-различни измерения и стой-
ности от тези, които са валидни или се приписват като необходими, 
дължими за световете на мъжете. Въпреки извоюваните големи ис-
торически постижения и социални придобивки в сферата на еманци-
пацията на Жената по време на градежа и развитието на социалисти-
ческата държавност и на т. нар. реално социалистическо общество, 
„ножиците” между практически битуващото в историята и всекидне-
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вието на българските жени, от една страна, и идеалното, желаното и 
дължимото като социален идеал – от друга, са силно разтворени. 
Юридически, политически и нравствено формално прокламираните 
свободи и права на жените не са обаче практически обществено и 
персонално-екзистенциално постигнати.  Радикалната промяна в къс-
ната ноемврийска есен на 1989 г. е посрещната с огромни социални 
надежди и упования от всички български граждани. Те вярват, че с 
прехода към демокрация обществените реалности, нрави и отноше-
ния ще се озонират тотално. Колосалната промяна и бликащият (в 
този драматичен исторически момент) исторически, социален опти-
мизъм се отнасят и до коренно ново поставяне, третиране и решение 
на въпроса за равноправие на половете, за истинска еманципация на 
Жената. Преходът към демокрация се възприема като символ, оръ-
дие и гаранция за всестранно и реално освобождение на същностните 
човешки сили и дарби и на Жената като Човек. Достойнството и 
честта на Човека не могат да са солидно и трайно отстоявани, ако 
достойнството и честта на единия човешки род – на Жените, не бъдат 
изцяло защитени. Човек е единство на Мъжа и Жената, не плод от 
надмощие на единия над другия род, поради което истинската и ре-
алната еманципация на Жената е единствено верният, но и пълно-
кръвен индикатор за практическото и тоталното еманципиране на 
Човека изобщо. Щом Демокрацията е символ и хронотопос на свобо-
дата и равенството на Човека, то тя следва да отвоюва и узакони чо-
вешката свобода и равенството и на Жената като Човек! Така се го-
вори/пише в Теорията! Така следва да стане в практиката, в живота 
на хората!  

Гражданите очакват, че с мащабните исторически промени и 
преобразувания ще се облекчат половите неравенства и несправед-
ливости и ще се ускорят отстраняванията на огромните исторически 
и негативни наслоения в мисленето и битието на представителите и 
на двата пола. Възможността и действителността Жената да стане 
Човек в истинския и пълнокръвния смисъл зависят както от самата 
нея, така също от мъжкия род. Разкрепостяването на Жената е (ви-
димата или завоалирано-превърнатата) форма на освобождение и на 
Мъжа от гравитацията на историческите/всекидневните му митове. 
Еманципацията на Жената е (духовно и практически) невъзможна и 
непостижима без еманципация на Мъжа от собствените му (истори-
чески или актуални) предразсъдъци в сферата на отношенията между 
двата пола и в полето на тяхната неравнопоставеност. Така равно-
правието между половете следва да се разбира не само или не тол-
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кова като победа само на, а и за Жената, колкото така също и като 
триумф на Човешкото в Мъжа. То е духовно-практическото доказа-
телство за ролята, но и за значението на Хуманизма. Ако Демокраци-
ята е някакво лице и битие на Хуманизма, то е напълно естествено и 
хората, в т.ч. и особено жените, да очакват, че с нея вековечните ис-
торически драми, за да не кажем и, още по-точно, трагедиите на же-
ните скоропостижно ще изчезнат от историческия хоризонт на чо-
вешката – обществена, групова и персонална – екзистенция. Щом 
Демокрацията постулира и отстоява равенство и свобода на човеш-
ките същества, няма логически, исторически и всекидневно-
житейски причини и основания това да не се отнася и до жените, ко-
ито (вече!) не бива да бъдат третирани по нечовешки начини.  

С такива надежди и упования, претенции или очаквания граж-
даните навлизат в талазите на преходните промени и реалии. А Ис-
торията ще им поднесе нещо по-друго! 

На практика, вместо да настъпи по-голяма еманципация на 
жените от одиозното бреме, което исторически, социално и екзис-
тенциално тегне над тяхната участ, в годините на прехода се извър-
шват поредни исторически завръщания или потъвания в омагьосани-
те кръгове на неочаквано, а и по-ужасно ограбване на битността и 
битийността на жените. Автономността и автентичността на жената, 
същността и феноменологията на женскостта, стойността и значени-
ето на женствеността приемат много по-различни ликове. Истори-
ческият реванш на примитивен и периферен капитализъм, господст-
вото на всемогъщия Пазар; овещняването и опазаряването на всичко 
и всички; взривяването и вакуумът на смислово-ценностните стоже-
ри на човешкото съществуване; обезценяването на миналото, вторач-
ването в конвулсивно пулсиращото настояще и проблематизирането 
на бъдещето; тоталната меркантилизация и социалният дарвинизъм, 
просмукващи всички пори на човешкото мислене и битие в такова 
покварено и оварварено общество; установяването на властта на „за-
коните на джунглата”, т.е. на правото на по-силния; ескалиращите 
социално отчуждение и социален атомизъм практически водят до 
опозоряване и отнемане дори на онова, което вече е било практичес-
ки отвоювано през предишните етапи на обществено-историческото 
развитие на България. Вместо да спечели от радикалните преходни 
трансформации, българката (исторически, но и всекидневно-
житейски, личностно и екзистенциално) се оказва много по-
застрашена и дори ограбена чрез неморално и незаконно отнети й 
социални шансове, права, свободи и придобивки. Историческият 
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грабеж на Жената, познат от векове или отпреди няколко десетиле-
тия, се завръща с огромна сила, скорост, потресаващи мащаби, които 
изменят всичко в/за нея. Нейната социална/житейска орис се срива 
мощно в спиралата на времето с десетилетия. Еманципацията на бъл-
гарката се връща с почти век назад и трябва да започне отначало. 
Вместо да се разкрепости (в истинския демократичен и хуманисти-
чен смисъл), тя бива насилствено или перфидно вкарана в поредица 
от безчовечни сценарии, ужасни схеми, които новите политически 
или идеологически визии, или практики й налагат отвсякъде. Вместо 
новите (уж съвременни и демократично изглеждащи) политически 
логики, техники и практики да спомогнат за по-правилно, безприст-
растно поставяне и разрешение на „женския проблем”, те съдействат 
за неговото херметизиране и консервиране, или, което е още по-
лошо, даже и зловещо, за неговото хвърляне в бездните на истори-
чески вече осъдени или отминали трафарети на драстични неравно-
правия между двата пола. Политиката директно или косвено съдейс-
тва за движението на женския проблем в настоящето или в бъдещето, 
което фактически и реално е завръщане в отминалото време. Въз-
кресението на мухлясали исторически нрави и патриархално-
консервативни модели или на насилственото и илюзорно-
освободителното вписване в логиката и контекста на постмодерно 
конструирани и инкрустирани неолиберални визии и прагматики за 
фиктивно, или за химерично, женско разкрепостяване от баласта на 
историята сега се превръщат в силово наложени реални или символ-
ни полета, в особени времена и прекалено опосредствани или афи-
ширани начини на съществуване в, адаптация към новото битие.  

Историческият провал на комунистическия проект, полити-
ческият и идеологическият погроми над Големите – универсализи-
ращи, фундационистки и унифициращи – разкази за социалистичес-
кия човек, за хармоничната и всестранно развитата личност буквално 
отприщват историческите шлюзове за напиращите талази на мащаб-
на плурализация на идентичностите и жизнените светове, в т.ч. в 
сферата на половите релации.1 Универсално-тоталната История на 

                                           
1 За душевно-екзистенциалните колизии на жената в условията на съветския 
и постсъветския обществен модел на живот вж. подр.: Жеребкина, И. Женс-
кое политическое бессознательное. СПб., 2002. Същата: Страсть. Женское 
тело и женская сексуальность в России. СПб, 2001; Гендерные 90-е, или 
Фаллоса не существует. СПб., 2003; Феминистская интервенция в стали-
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Жената се преобразува, а и представя като партикуларни или сингу-
ларни Истории на жените в разни социално-исторически контексти. 
Така „есенциализмът” на Женското мислене, чувстване и битие се 
оказва поставен под знаменателя на разнородни и многолики, посто-
янни или променливи величини, свързани и със съответни модалнос-
ти на историческо, политическо, икономическо, социално, културно, 
религиозно, етническо, цивилизационно конструиране и контекстуа-
лизиране на Женскостта и на Женствеността, на специфичните раз-
личия между Жената и Мъжа. Той се денатурализира и символно би-
ва развенчан от стихията на релативизма и еклектизма, пронизващи 
до последната фибра постмодерната менталност, но и прагматика.  

Постмодернизмът не понася изобщо и се опитва всячески да 
дискредитира, или дори и да репресира, универсалността, есенциа-
лизма, фундационизма или фундаментализма на феминистките дис-
курси и наративи, които епохата на Модерността е творила и налага-
ла в различните сфери на обществено-историческия живот на човеш-
ките групи. 

В историческия прескок от Модерност към Постмодерност, в 
победата на постмодерната рационалност и прагматика над ментал-
ността и практиките на модерните обществени нрави и реалности 
няма как тези съмнения, подозрения, критики, откази, даже нихилис-
тични или цинични нагласи към модерния етос на Жената да не се 
изявят по достатъчно категоричен и забележим, или по дискретен и 
косвен начин на действие.  

Постмодерността се оказва обществено-историческа сцена или 
арена, върху която Третата жена трябва да покаже, докаже своите 
нови и модифицираните си „вечни” качества и добродетели, своите 
особени странности и склонности в жизнения си свят.2 

Нежеланието или неспособността на постмодерната и неоли-
берално конструираната или конституираната рационалност (реално, 
не само формално и практически, а не само вербално) да постави и 
да разреши по ефективен начин исторически коренясалия, брадясал 
от хилядолетия или от векове „женски проблем” естествено и неиз-
бежно провокират и екстремистки, и твърде радикални феминистки 
теории, визии и практики, които явно виждат спасението на жените 
                                                                                           
низм, или Сталина не существует. СПб., 2006; и Это сладкое слово… Ген-
дерные 60-ые и далее. СПб., 2012. 
2 Вж. подр.: Липовецкий, Ж. Третья женщина. СПб., 2003. 
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само в непрестанна и тотална война с мъжете, при която печалбите за 
„нежния пол” следва да се платят със загубите на „силния пол”. Тази 
баталия, изградена, ала и осветена върху принципа „или – или”, не е 
печеливша, нито може да разчита на трайна историческа биография, 
както фактически се и случва. Затова и много скоро се появяват и ле-
гитимират опониращи и контриращи феминистки теории и доктрини, 
които търсят възможности за триумф на Жената в по-други модуси. 

Принципът на демокрацията и хуманизмът, върху който тряб-
ва да се гради и духовно-практически да се разрешава „вечният жен-
ски проблем”, е „и – и” – и мъжете, и жените, но само и единствено 
разглеждани и оценявани като равноправни човешки същества, сми-
сълът и пълнотата на живота на които зависят и от другия пол, или 
род. Този принцип наистина все повече си пробива път в историята и 
в нашето съвремие, и разширява полето на своята реална и симво-
лична власт, но за съжаление и все още недостатъчно спрямо онова, 
което може да донесе като реална човешка еманципация, а не само 
като мощна фиктивност, като скрити, превърнати форми на полово 
господство. 

Ако истинската, реалната демокрация е власт на и за всички 
граждани, то жените не бива да бъдат ощетявани или поне прене-
брегвани от процесите на овластяването.3 Още повече, че вековеч-
ността или неразрешимостта на „женския проблем” се спотайва 
именно в естеството и спецификата на овластяване или, по-точно, на 
обезвластяване на жените в съответни – исторически и всекидневно-
житейски – контексти или ситуации. В този план демократизацията 
на социума е производна и от овластяването на жените, поради което 
лишаването на жените от съответни начини и форми на власт няма 
как да не се представя и оценява като определен тип/вид на общест-
вено-исторически грабеж на естествено полагащите им се (като на 
всички човешки същества) властови права и на съответни свободи, 
отговорности и задължения във властовите институции и практики. 

                                           
3 За парадигмалните орбити и колизии на Жените в сферата на властовите 
отношения, производства, обмени и консумации, както и за своеобразието 
на тяхното сциентистко критично отразяване и за постмодернисткото им 
примиряване виж анализа на Ейми Алън, която многопосочно „разомагьос-
ва” скритите, „сенчестите” страни в концептуалните схеми на Шийла Бен-
хабиб, Джудит Бътлър и Нанси Фрейзър, симпатизиращи било на М. Фуко, 
било на Ю. Хабермас (Алън, Е. Политиката на нас самите. С., 2012).  
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В този смисъл недостигът на истинска и реална демокрация, също 
както излишъкът на формална, декларативна, фасадна, псевдо- или 
квазидемокрация, е и симптом, символ, път, средство и форма на 
продължаващо обезвластяване на човешки същества – жени. 

Впрочем, полето на пола, в което той може/трябва да показва 
и доказва своите характеристики и особености е съизмеримо с и 
осъществимо в полето на властта му, поради което феминистките 
теории и практики са не само пол-ово, ала и пол-итически ориенти-
рани и ангажирани със съответни опции за овластяване на жените 
като човеци, а реториката на и за даден пол, по същество, е ретори-
ка на или за определена власт.4 Ако постмодерното време, простран-
ство, мислене и поведение пледират, че са родени от и посветени на 
хоризонтализация на човешките сили и релации, вертикализацията 
между половете следва да бъде духовно дезавуирана, а и практичес-
ки деконструирана. Легитимността на Човешкото трябва да бъде 
въплътена в демистификация и делегитимация на приоритетите на 
Мъжкото, в разомагьосване и унищожение на Мъжкото иго, в авто-
номност и автентичност на Жената като независимо/свободно чо-
вешко същество, притежаващо чест и достойнство, които са отвъд 
мъжките стереотипи и предразсъдъци. 

В исторически/актуален контекст твърде много от женските 
фантазии за истинската същност и стойност, и за предназначението 
на жената, се оказват своеобразни ехо-фантазии на вече разпростра-
нени, унаследени или преформатирани мъжки фантазии, които пък 
са израз на установени или компенсаторни, и комплексирани мъжки 
статуси, на прикриван или на избликващ в даден момент недоимък 
на символна и реална власт.5 Сублимацията на трайната или ситуа-
тивната властова импотентност на мъжа се изразява в свръхпроиз-
водство на дискриминационни жестове, репресивни актове към же-
ната.  

Въпросът с исторически непреставащото ограбване на Жената 
не опира само до явните или завоалираните редукционистки (логи-
чески и практически) схеми на господство над нея от страна на мъ-
жете, при което тя е брутално или перфидно изолирана от и недопус-
                                           
4 Вж. подр.: Агасински, С. Политика на пола. С., 2001, а също и Ушакин, С. 
Поле пола. Вильнюс, 2007. 
5 Срв. Скот, Дж. Ехо-фантазия. Историята и конструирането на идентич-
ността. С., 2005. 
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кана в някои – властово силно значими, сфери на общественото 
пространство, каквато, примерно, е политиката в нейните институ-
ционални измерения и въплъщения. Той се проявява така също и в 
особеното „парцелиране” на позволено и непозволено социално 
пространство, както и на начините, формите и темповете на социал-
но движение на жената в ценностно-нормативно затворени, табуира-
ни, или в позволени, отворени за нея (реални или символни) терито-
рии на обществено-историческия живот. Скоростта на придвижване 
на жената в забранените за нея социални територии също е силно за-
висима от исторически унаследените или от актуално създадените и 
придобитите „пътно-указателни знаци”, регулиращи маркировки за 
формите на човешко проявление. 

Доста ограничената и забавената политическа кариера на же-
ните в този ракурс е красноречивото доказателство за наличието и 
действието на тези дискретни механизми. Като цяло жените са до-
пускани най-вече до по-ниски равнища на политическото битие и 
държавното управление. Техният социален „алпинизъм” се оказва 
доста по-затруднен и по-рядък като честота, или дори и като про-
дължителност на ритмиката, в обществено-историческото време-
пространство в сравнение с този на мъжките (властови) кариери. 
Силно изтърканата тематика за „стъкления таван” в кариерното раз-
витие на жените е само част от извънредно богатата историческа фе-
номенология и от актуалната история в този контекст. Тя дава само 
отчасти хоризонт и видимост на женските колизии и драми в осъ-
ществяването на човешките им дарби и способности в „релефите” на 
политиката. В политиката и държавното управление жените триви-
ално са разположени и допуснати да се придвижват преди всичко в 
ниските, в „сенчестите, ветровитите” места за обществено-
политическа и гражданска изява на техните знания, заложби и уме-
ния, докато „азимутите към върховете” на властта традиционно са 
резервирани за, но и от мъжете, чиято скорост на кариерна мобил-
ност е несъизмеримо по-голяма от тази на жените. Това обаче не 
значи, че мъжете се движат към и във властовите време-
пространства, без да се съобразяват с или без изобщо да спазват ис-
торически/актуално наложени режими. Между облика и статуса на 
мъжете и жените в качеството или в битността им на Номо Institutius 
(Институционален човек)6 исторически и съвременно съществуват 
                                           
6 За него вж. подр.: Homo institutius. Институционалният човек. Волгоград, 
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огромни различия в много отношения, а това се отразява и на йерар-
хичния им политически етос. Може съвсем определено да се счита, 
че Йерархичният човек в сферата на политиката и държавното уп-
равление, особено на по-високите им етажи, е предимно от мъжки 
род. 

Делът на жените, непосредствено консумиращи ползите, при-
вилегиите и облагите от политическата власт, е несъпоставим с този 
на мъжете, ползващи тези луксове, което също е не само форма на 
неравенство и неравноправие, но и на несправедливост в достъпа до, 
консумацията на блага на политическа власт в конкретно вре-
ме/общество. А това не може да се квалифицира по друг начин освен 
като предумишлено ограбване.  

Естествено, има исторически отработени и актуално постоянно 
обновявани, или усъвършенствани, но морално укорими и непозво-
лени начини и средства за изкуствено форсиране и постигане на ско-
ростно придвижване в кариерните лабиринти и йерархии. Най-често 
те са свързани с успешни пробиви на жената не в проникване в сър-
цевината на политическата власт или институционалност чрез пуб-
лично допустими и нравствено одобрени средства, но – обратно, чрез 
интервенции или триумфи в сферата на интимността на подбрани 
политици, които като буксир осигуряват бързия й кариерен растеж. 
Това е женският взломен грабеж в териториите на политическата 
власт и институционалност, който е възможен и постижим само от 
отделни представителки на нежния пол. Той (по всяка вероятност!) 
има своите обяснения и оправдания в прастарата житейска максима, 
че „да се краде от крадците е форма на възстановяването на справед-
ливостта”. По същество той е превърната или видима форма на жен-
ското отмъщение и възмездие за тривиалните ограничения на въз-
можностите и маршрутите за политическа кариера на жените като 
цяло, или за тяхното стопиране и позволено движение само в конк-
ретни територии, по съответни маршрути, налагащи силно забавена 
скорост на кариерите им. 

Историческият грабеж на жените чрез тяхното закрепостяване 
и ограничена социална или политическа мобилност в конкретни пар-
цели на обществено-историческото пространство се възпроизвежда и 
чрез съответни маркировки и режими на движение в конкретни со-
циални пространства в обществения живот и в персоналната екзис-
                                                                                           
2005. 
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тенция.7  
Впрочем, непрестанният исторически грабеж на различни въз-

можности на жената се осъществява не само чрез систематичното ог-
раничаване на нейните присъствия, движения и изяви в определени 
парцели на общото държавно-обществено пространство, но също и 
чрез превръщане на женското тяло в специфично поле, което сим-
волизира и удовлетворява (по определен начин) мъжките вкусове 
или предразсъдъци. Както убедително показва и Джърмейн Гриър, 
женската красота е превърната форма на мъжките представи за кра-
сиво тяло; нейните модалности са производни на или са приспособе-
ни към директната или опосредстваната еволюция на мъжките вку-
сове или нужди.8 

„Вписването” на женската телесност в дадени форми, подлага-
нето й на различни процедури, чрез които то да бъде представяно в 
определена – желана или задължителна – форма, доброволното или 
принудителното дисциплиниране на женското тяло, дори съзнател-
ната или подсъзнателната, но неимоверно стриктна, автоцензура и 
автореконструкция, с други думи, „тунинговането” на женската со-
матика, публичният или интимният „дизайн” на нейната проява ви-
наги са афиширано или дискретно съобразени със и подчинени на 
съответни ценностно-нормативни комплекси, които по някакъв на-
чин са свързани с и обслужват исторически препредавани и актуално 
налагани мъжки вкусове. В логиката и технологията на (публичното 
или на интимно-персоналното) представяне на женското тяло се спо-
тайват и царстват социокултурните кодове и йерархии на мъжа. С 
други думи, женското тяло – исторически и актуално, всекидневно и 
ситуативно – се превръща в особен „полигон на битки”, оповестява-
щи мъжкото господство и желанията на жената това господство да 
бъде използвано по дискретен начин и за нейните нужди. Конкурен-
циите за спечелване на мъжкото внимание и благоволение водят и до 
доброволно или насилствено подчинение на всевъзможни мъчени-
чества и страдания на женския организъм, за извайване и инкруста-
ция на женското тяло и по мъжките стандарти. Това донякъде е ис-
торически узаконен и натрапен грабеж на свободата на жената да се 
                                           
7 За тези процеси и тенденции вж.: Бурдийо, П. Мъжкото господство. С., 
2002; Кутра, Ж. Криза на града: мъжки и женски пространства. С., 2002; 
Фрес, Ж. Семейството и градът: двете владения. С., 2004. 
8 Вж. подр.: Гриър, Дж. Жената. С., 2000. 
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съобразява преди всичко със собствените си потребности и нужди, за 
да не превръща своето тяло и душевността си в алхимична лаборато-
рия, в която се търсят алхимичните философски камъни и еликсири-
те на женското щастие, което е благословено от мъжете.  

Погледнато в този ракурс, женското тяло се оказва изумителна 
„съкровищница”, която предоставя и разнообразни скъпоценности, 
които удовлетворяват непосредствено или опосредствано социални 
вкусове, потребности и интереси, които са (исторически и актуално) 
конструирани, форматирани, оценявани и контролирани от „мъжка-
та” власт. 

В постмодерната епоха, когато Пазарът определя и властва над 
почти всичко в жизнените светове на хората, женският организъм се 
превръща в огромен шанс и в ресурс за исторически доскоро непоз-
нати, но и колосални по размерите си печалби. Експлоатацията на 
органи и тъкани от женското тяло се превръща в хит, носещ милиар-
ди.9 Създаването на благовидни, спекулативни, манипулативни и 
репресивни логики и техники за „добив на суровини” от това тяло 
също е плод на антихуманността към жената. И е достатъчно да спо-
менем само за незаконната търговия с яйцеклетки, или за тази със 
сурогатното майчинство, за да осъзнаем какви „иновации” са родени 
в това отношение. Това постмодерно опазаряване на женската сома-
тика променя човешката идентичност на жените, които вече не се 
интересуват само от повърхността и външния „дизайн” на женската 
плът, а почват да се интересуват от и да използват (понякога и по 
прекалено опасен начин) „полезните изкопаеми”, скрити в дълбини-
те, недрата на женското тяло, в неговите органи и тъкани, които но-
вите реалности и нрави превръщат в пазарни вещи. Така вече не само 
и не толкова външната красота, прелест и чар се превръщат във ви-
соко котирани предмети, понеже такива стават и красотата, прелест-
та и чарът на здравето на отделни органи или тъкани, които най-
новите биотехнологии усилено експлоатират. 

Преживялата хилядолетия или поне векове сентенция, че в 
здравото тяло се крие здрав дух, вече се оказва само частично валид-
на, тъй като днес тялото, само по себе си и без връзките си с обита-
ващия го дух, се превръща в мишена на интереси или печалби. „Екс-
териорът” на женското тяло вече не принадлежи само на притежате-
                                           
9 Дикенсън, Д. Пазаруване на тела. Превръщане на телесните части в печал-
ба. С., 2012.  
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ля си, защото може (генетично или частично) да се трансплантира в 
този на други тела, в т.ч. и мъжки, без да е непременно обвързан със 
съпровождащата го интериорност на женския дух. Това дискретно 
отменя исторически вкоренените, брадясалите предразсъдъци за 
омърсеността, нищожността на женското тяло, което днес дава здра-
ве, дори живот на мъжа. Но този дар не е съпроводен от реципрочни 
промени в мъжкото възприятие, в оценката на женската соматика, 
които да легитимират едни по-хуманни отношения към жената. Жи-
вотворният капацитет на жената се умножава, понеже днес вече не се 
измерва само с репродуктивните й потенции да бъде майка, но и с те-
зи да дарява живот на другия пол чрез оперативни манипулации на 
трансфери на нейни органи и тъкани в неговото тяло. 

Парадоксално нашумялата и глобално разпространената в пост-
модернистката теория митологема за „смъртта на човека” придобива 
в този аспект особено измерение и изражение, защото символната 
смърт на жената, като второ- и по-нискокачествен по своите природ-
ни дадености човек, очевидно и преизобилно се компенсира от ор-
ганно-тъканните трансплантационни процедури, даващи здраве, жи-
вот на потискащия я мъж.  

Безконечните исторически грабежи на жената се извършват 
също и в сферата на историческата/всекидневната й темпоралност. 
Исторически/актуално времето на жената като цяло винаги е било 
по-уплътнено и по-ангажирано от това на мъжа, независимо, че гос-
подствата на мъжките предразсъдъци, предубеждения и социалните 
трафарети обикновено рисуват и смислово-ценностно натрапват точ-
но обратна картина.10 

Същевременно обаче „компресията” на женското социално 
или екзистенциално време е преднамерено и систематично огранича-
вана в определени посоки и рамки, а и е свързана с ритмики на про-
явление, декретирани/регулирани от мъжките щения и нрави. Това 
традиционно е свързано с възпрепятстване на желанията, способнос-
тите на жената да се пробва във времеемки социални дейности, които 

                                           
10 За естеството на специфично „женското време”, „женската темпорална 
култура”, публично-частното джъндър производство и консумация на соци-
ално-историческото време и за ухрониите/утопиите на жените, като „пре-
върнати форми” на обществено-историческите „матрици” на ограбване на 
жените вж. подр.: Брайсон, В. Гендер и политика времени.Феминисткая те-
ория и современные дискусии. Киев, 2011. 
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са политико-властово ориентирани и аранжирани. По този начин 
лишението на жената от възможност да отделя и да посвещава част 
от своето време на подобни занимания и дейности, всъщност е форма 
на нейната изолация от пулса и посоката на историческото време или 
битие, която се компенсира чрез прекомерното й натоварване с, екс-
плоатиране в политико-властово неатрактивни и неефективни, не-
достатъчно производителни жизнени сфери, дейности.  

В известна степен и форма късните бракове на съвременните 
млади жени са явен или прикрит израз, начин на отклоняване или на 
временно отдалечаване на момента на ограничаване, или на лишава-
не от персоналната свобода на жената да използва (по свое усмотре-
ние) времето си за различни, удовлетворяващи я и социално-полезни 
дейности. 

Същевременно в определена степен и форма епидемията на 
разводи в днешните млади семейства се дължи също донякъде и на 
нежеланието и неспособността на мъжете да понесат бремето на пре-
дизвикателствата на съвременната еманципация на жената, на нейни-
те права и свободи да разполага лично с екзистенциалното си време-
битие, а да не го посвещава безостатъчно и безропотно на капризите 
и потребностите на мъжа. 

Традиционното затваряне на жената между времето, отделено 
за къщата, децата и спалнята, от една страна, и това, посветено на из-
карване на допълнителни доходи за семейството, от друга, огранича-
ва или поне репродуцира жизнения й свят, като не му позволява да 
бъде системно обновяван, усъвършенстван според личните й нужди, 
идеи. Тези изконни и прекалено битовизирани ангажименти на жен-
ската екзистенция пречат и редуцират оптималното използване на 
нейните знания, умения, качества и добродетели в по-широк кон-
текст и в обществено-полезен периметър, които могат практически и 
да се осъществят чрез допуска и по-активните включвания на жената 
в хронотопосите на реалната, а не само на вербално „практикувана-
та”, отчасти коментираната политика.  

Мъжкият диспозитив или категоричен императив към жената: 
„гледай си работата и не приказвай за неща, които не разбираш”, е 
всекидневният образец на подобен манталитет и маниер на осмисля-
не и преценяване на релацията „жена-време-политика”. Той е вер-
бална индулгенция за своя и ментална инквизиция на другия пол, за-
ради мъжките комплекси, невъзможности или неспособности да се 
прояви в политическото поле. Той е тривиален шедьовър на реална-
та/символната дискриминация и репресия на жената от мъжа, при 
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които историческото/социалното време на жената бива тотално, но и 
безцеремонно приватизирано само от и за интересите на мъжа. Това 
не е само препятстване и лишение на жената да даде нещо повече от 
себе си на обществото като цяло. То е ограбване и забавяне на исто-
ричността/всекидневността на социума, в който господстват такива 
мъжки трафарети и предразсъдъци. По същество мъжът, ограбвайки 
жената, фактически ограбва и самия себе си, понеже се лишава от 
това, което тя може да му даде в повече и за по-кратко историческо 
или социално-ангажирано време (или битие). Ограничавайки и обед-
нявайки живота и изявите на жената, мъжът реално или символно се 
лишава от богатствата и полезните динамики на социума, които тя 
може да му даде.  

Знаем, че капитализмът още от началните си фази изобщо не 
се свени да напъха жената във вихрите на обществено-историческото 
време, естествено, като я ограничи и само до някои (социални, кул-
турни и икономически) ангажименти, като обаче я лишава от въз-
можни или задължителни достъпи за някакви по-сериозни, по-
мащабни, но и по-дълготрайни прояви в различни сфери и институ-
ционални нива на политическия живот.  

По този начин се оказва, че мъжкият монопол в политиката 
ощетява плурализма на човешките сили и възможности, независимо 
от техния полов генезис или идентитет, при което губещо се оказва 
не само, не толкова персоналното/фамилното житие-битие, но живо-
тът на цялото общество, динамиката и обновлението на държавата 
или нацията. Прокуждането на жената от политико-властовите хро-
нотопоси се връща като бумеранг и върху мъжката – родова или пер-
сонална – екзистенция, която трябва да полага много повече усилия и 
ресурси, за да постигне желани промени в социалните жизнедейнос-
ти. Този извънреден исторически/всекидневен труд, естествено, се 
изкарва „през носа и на гърба” на жената, която е неоснователно, а и 
предубедено обвинявана за мъжката участ.  

Впрочем, ограниченията на движенията не само на мъжа, а 
още повече и на жената в кризисни обществено-исторически време-
на, реалности и нрави се проявяват и в техните възможности и спо-
собности да се възползват по определен начин и от вещните про-
странства и йерархии. Вещните светове представляват особени – 
реални или символни – пространства, в които непосредствено или 
опосредствано са разпредметени, или опредметени разнородни и 
многолики социални връзки и отношения. По тази причина демисти-
фикацията на овещняването предлага възможности да се разберат 
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незрими и директно неартикулирани социални феномени или проце-
си на човешките прояви. 

Поради финансови и други социални затруднения, все повече 
мъже/жени стават принудителни или доброволни посетители и кли-
енти на растящите като гъби магазини за стоки втора употреба. То-
ва, на практика, е завоалирана форма на нов тип социални класифи-
кации или на декласации и дискриминации на имащите спрямо ня-
мащите. То по особен начин илюстрира новите форми и степени на 
социални неравенства, несправедливости и разслоения в обществото. 
Природата на клиентите на тези магазини се проявява като по-
нискоразредна или второкачествена в сравнение с онази, която при-
надлежи на имащите достатъчни възможности да си купуват и полз-
ват екстра-, бутикови или мострени артикули. Сама по себе си, по-
добна тангенция на пазарните вкусове и възможности на огромни 
маси от мъже/жени вече е твърде показателна за естеството и специ-
фиката на обществения порядък и за равнището на ситуативно нало-
жения пазар.  

Мащабите и темповете на разрастването на магазините за сто-
ки втора употреба са специфичен индикатор и за естеството, и за ни-
вото на човешкото достойнство, а и за честта на техните посетители 
и купувачи, понеже в пряк или преносен смисъл показват хоризонта 
на техните (не само финансови, а и на ред други) социални възмож-
ности. Що се отнася до жените, в тях необходимостта или страстта 
на жените да си купуват нещо „ново и хубаво” се проявяват в пре-
върнати форми на удовлетворяване на техните вкусове и потребнос-
ти с вече използвани от други хора вещи, с вторична консумация на 
предмети, в които вече са вградени и преживени известни чужди би-
ографични съдби. 11  

Глобализацията и отвореният пазар на идеи, стоки, ценности 
от всякакво естество спомагат за изключително динамично-
противоречив и мащабен експорт или импорт на идеи и визии, които 
се отнасят до деликатната тематика на еманципацията на жените. 
Глобалното време-пространство е формално отворено и привидно 

                                           
11 За незримите страни и душевните колизии на посетителите на тези мага-
зини вж.: Мизов, М. Мистериите на пазара и стоките „втора употреба”. – 
Ново време, 2009, № 11, 117-144. Същият: Стоки „втора употреба” – за хо-
ра „второ качество”. – В: Етиката в българската икономика. С., 2009, 208-
214.  
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плуралистично настроено за пътешествия, творения или утвърждава-
ния на най-различни модели на връзки и отношения на неравнопра-
вие, или – обратно, на равнопоставеност между половете, но реално, 
практически селекцията или дискриминацията към някои модели е 
огромна. Това не засяга само закостенелите и консервативните тра-
фарети на силни йерархични зависимости между половете. То се от-
нася и до истински стойностните модалности на дължимо (демокра-
тично, хуманно просветено и гарантирано) равноправие на половете. 
Неолибералната хегемония в последните две-три десетилетия пре-
допределя и катализира инфилтрацията и разпространението на идеи, 
политически теории, доктрини, техники и практики, които затормо-
зяват или пращат в глухи коловози този вечен проблем. А доколкото 
родният преход към демокрация и пазарна икономика се случва във 
време на тотална доминация на принципите и ценностите на неоли-
берализма, решаването на женския проблем няма как да преодолее 
гравитацията, нито инерцията на последните.  

В смутни и преломни исторически времена социално-
уязвимите и недостатъчно защитените човешки общности винаги са 
и по-потърпевши от онези, които разчитат на предишни или на сега 
извоювани предимства и статуси. А жените (като род и като персо-
нална екзистенция) са далеч по-незащитени в и по-губещи от ради-
калните промени, когато обществото се тресе до дъно, а пластовете 
на нравите му се преобръщат изцяло. Техният статус е по-
чувствителен към капризите на Времето и скоковете на Историята. 
Историческите и всекидневните им отговорности и житейски труд-
ности са повече от тези на мъжете, поради което резките или драма-
тичните промени в социума ги засягат много по-разностранно и по-
тежко в сравнение със случващото се в душевността и битийността 
на мъжете, което съвсем не значи, че мъжете са изцяло погалени от 
съдбата. 

Ударите на прехода към демокрация и пазарна икономика се 
стоварват по-често и по-тежко върху женските човешки съдби, пра-
вят ги по-лесна плячка или жертва на видими или на незрими изку-
шения, на издевателства в историческите преобразувания. Така исто-
рически отново, за пореден път, автономността и автентичността на 
жените се превръщат в заложници на мъжките вкусове, предубежде-
ния, стереотипи или порядки. Доколкото хегемонията на мъжете в 
сферата на политиката, т.е. на властта, е извън всяко съмнение, то за-
висимостите, „гарантираните” премеждия и страдания на жените са 
още по-сигурни и далеч повече в сравнение с предишни времена и 
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социални реалности. Сега политиката се превръща в терен не само и 
не толкова за чисто политически, а и за икономически и други пе-
чалби и привилегии. В жизнените светове на хората, изградени по 
каноните на постмодерната неолиберална рационалност, Демокраци-
ята капитулира, превръща се в пленница на Пазара, който пък няма 
никакви нравствени скрупули. Демокрацията все пак разчита на из-
вестен морал, докато Пазарът винаги е отвъд нравствеността, понеже 
за него е важно не безкористието, а користта и печалбата за сметка 
на другия, поради което принципът за равенството е тотално изклю-
чен, освен ако не броим универсалното равенство на всички хора в 
пазарното време-пространство и битие, което се съизмерва и въплъ-
щава чрез зависимостта и подчинението им на парите. От тази гледна 
точка, заради доста по-ниските си доходи, жените (като цяло) се 
оказват още по-неравни или неравноправни в хронотопосите на па-
зарната стихия и диктатура. Това още повече настървява или даже 
ожесточава мъжките интереси, предразсъдъци, манталитети, мание-
ри и опити за „слагане на ръка” върху Властта. В безмилостната бор-
ба за власт, облаги и богатства моралните скрупули нямат голяма си-
ла, а и власт; затова и фалшивите сантименталности или пък пустос-
ловните обещания за някакво равноправие между половете все пове-
че се смаляват, разголват и показват истинските си ликове. Когато 
пазарните принципи, ценности и норми са над всичко останало, тога-
ва политиката, вместо да се еманципира от миналото, се маскулини-
зира за пореден път. Жената в политиката, жената, решила се да пра-
ви кариера в политическите йерархии и институции, вече трябва да 
мисли, чувства и действа не като жена, а като Мъж, понеже той е об-
разец или критерий, цензор или екзекутор на отклоненията от подоб-
ни канони. Не само начинът на мисленето, но и този на чувстването, 
на говоренето и поведението й следва да бъдат съобразени с и преоб-
разувани по каноните на мъжкото в политиката. Политическият ан-
гажимент и политическата практика изискват или налагат радикални 
промени във феминните основи на манталитета и маниера на практи-
куващите ги жени, което преобразува идентичностните характерис-
тики и цялостния профил на тези жени. Огромният исторически и 
всекидневен парадокс е, че, макар политиката да е от женски род, 
фактически, реално/символично тя се оказва сцена/арена на доказва-
не на мъжкото. Политиката няма нужда от допускане и проява на 
всевъзможни „женщини”, понеже от това тя може само да загуби – 
поне тези са битуващите, господстващите в нея възгледи. Така поли-
тиката се оказва родово/полово формирана и форматирана, при което 



436 РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ В ПОЛИТИКАТА. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 

 

обаче човешките й измерения и стойности са доста далеч от онова, 
което могат и трябва да са, понеже човешките параметри и ценност-
ни опции на „слабия пол” се размиват и губят. 

Базирана на едностранчива и нравствено необоснована хипер-
трофия и неоповестена легитимация на мъжкия род, Политиката, по 
същество, практически губи, защото разчита само на половината от 
човешкото, чиито истини и пълнокръвност се осъществяват в/чрез 
хармоничното и равноправното представителство и участие на двата 
пола. Тя фактически работи с половината си капацитет, тъй като 
родените и утвърдените и от нея самата предразсъдъци и трафарети 
ограничават силно или напълно лишават половината от човешките 
същества – т.е. жените, да участват и съдействат оптимално за осъ-
ществяване на плановете на политика, която пледира, че е демокра-
тична и хуманна.  

Дори когато жените (доброволно или принудително) са въвле-
чени да участват в политическите сценарии, политиката пак не осъ-
ществява оптимума си, защото подобно включване и участие не е 
продукт или израз на пълнокръвно реализираната човешка свобода; а 
там, където свободата е редуцирана или е игнорирана, никога не се 
стига до максимално възможното или до силно приближение до кон-
турите и смисъла на идеала.  

Противопоставянето на реалното, а не само и не толкова на 
формалното поставяне и разрешение на деликатната проблематика за 
равенството на половете, особено за една национално-отговорна, со-
циално-ориентирана и ангажирана политическа партия, каквато е 
БСП, е не само антипартийно като идеологически вектор и социа-
лен идеал (посветени на еманципацията на човека, в т.ч. и на жена-
та), но, което е далеч по-лошо, и антинародно по своя характер, по 
влиянията и последиците си днес и за бъдещето. Този извод е емпи-
рично проверим, а и доказуем, понеже демографски жените са пове-
че от половината от населението на държавата/обществото; те са по-
вече от ½ от народа. Същевременно тяхното представителство или 
участие във властовите (както вътре в самата партия, така и извън 
нея, т.е. в държавните или в обществените) институции не е пропор-
ционално, симетрично на тези реалности или тенденции на полови 
дисбаланси. По тази причина и на това основание, колкото и партий-
ните функционери от всякакъв калибър и ранг да говорят, че са де-
мократи и хуманисти, които отстояват равенството и равноправието 
на хората, че са принципни и последователни изразители и защитни-
ци на народните интереси и въжделения, те фактически тотално де-
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завуират и практически дискредитират собствените си думи или по-
зиции със систематичното – афиширано или завоалирано – нежела-
ние да съдействат реално и оптимално за истинското, а не за фор-
малното или за фиктивното „освобождение на жените” от историчес-
кото бреме, чиито предразсъдъчно-трафаретни гравитационни сили 
действат и в нашето време, общество.  

Парадоксално потвърждение на тази констатация е фактът, че 
точно по времето, когато в БСП се водят най-ожесточени дискусии и 
полемики за бъдещата идейна и организационна идентичност на пар-
тията, в. т.ч. за нейната номинация като „народна партия”, се случват 
най-големите покушения и поражения, най-мащабните грабежи на 
социални придобивки и права на жените във всички сфери на живота 
на трансформиращото се наше общество, които са отвоювани с десе-
тилетни борби (в предишното общество!). В годините на драматич-
ния и шоков преход, поради бездействие или и със съдействие на 
елитите на парламентарно представени и участващи в управлението 
на държавата политически партии, публично представящи се за на-
ционално-отговорни, социално-ориентирани и ангажирани, се из-
вършват нечувани и невиждани покушения, ограбвания на българ-
ските жени; почти всичко, което те са притежавали като социални 
права, свободи, защити и придобивки в предишното общество, бива 
скоротечно отменено и безпощадно унищожено. Драстичните про-
мени в обществените реалности, нрави и порядки, умишленото съ-
творение и легитимиране на законодателни норми, правила и прак-
тики, позволяващи и гарантиращи ненаказуемост за такива покуше-
ния и грабежи над жените, са много. Те „конвейерно се произвеж-
дат” в преходното всекидневие. Маскулинизацията придобива най-
грозни измерения и въплъщения в социалния живот. Само за месеци 
мъжкарството си възвръща, налага най-отвратителните форми на 
власт. Насилията над, експлоатациите на жените добиват ужасяващи 
мащаби и крайни форми, каквито българската държава или нашето 
общество не помнят от няколко десетилетия. Новите собственици 
или предприемачи изобщо не се съобразяват с майчинските и роди-
телските грижи и ангажименти на наетите от тях жени, поради което 
се налагат норми и практики на безчовечно отношение към бремен-
ните и към жените-майки с деца.12 Това дава шанс на младите, нео-
                                           
12 Трябва да изминат доста години от прехода към демокрация и пазарна 
икономика, за да се създадат най-после антидискриминационни закони и 
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мъжените или на семейните, но все още нямащите деца, ала и на по-
нископлатените жени в жестоката конкуренция с представителките 
на по-възрастните или пък с по-високоплатените жени в съответни 
икономически отрасли. За жените на средна, но особено и в по-
напреднала възраст обаче, става все по-трудно и даже почти невъз-
можно да си намерят отново добре заплатена работа, съобразена с 
техния образователен ценз и професионален опит, след като вече са 
съкратени от работа и изпратени на трудовата борса. Така предишна-
та им професионална биография тотално се обезсмисля и обезценява, 
като им се оставят (единствено!) възможностите на прекариатно съ-
ществуване13, временно оцеляване и в номадско търсене на нова ра-
бота. Веднъж попаднали във водовъртежа на такава „месомелачка” 
на професионални и житейски съдби, жените (като цяло) продължа-
ват да потъват все повече и все по-надолу. А подобна тенденция 
ражда и увеличава многократно шансовете на маскулинизацията, от-
там за мултипликация на пренебрегване, омаловажаване или елими-
нация на жените. Дискриминациите или репресиите по полов при-
знак стават ежедневни закономерности. За известно време жените са 
първите плячки или най-лесните жертви на съкращенията и на не-
възможността да си намерят ново – подходящо за техния ценз, ра-
ботно място. В този етап на шоковия преход бедността, безработица-
та и социалното отчаяние съвсем определено придобиват фрапиращи 
полови, феминистки профили и ужасни измерения. Мизерията на, 
заплахите за загуба на трудовото място, социалното отчуждение, 
сексистките настроения и нагласи, конфликтността спрямо, но и 
между самите жени все повече нарастват с невероятна скорост, при-
добиват огромни мащаби, а и одиозни форми.  

Поради безработица, липса на достатъчно или на каквито и да 
са доходи, социално отчаяние и пр. днес немалко жени се решават на 
постъпки или простъпки, които не съответстват на техния полов ста-
тус. Затова сме и свидетели на ескалация на участие на жени в прес-
тъпни деяния, както и на принудително или на меркантилно и добро-
волно участие на жени в противозаконни изяви. Заради мизерия или 

                                                                                           
наредби, също и такива държавни/обществени институции, чиято практи-
ческа ефективност, за съжаление, все още е твърде далеч от заложеното ка-
то идеал и норма. 
13 За феминисткия модус на прекариата срв.: Стендинг, Г. Прекариатът – 
новата опасна класа. С., 2013. 
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житейска безизходица, млади и дори зрели жени са принудени да 
участват в трансфери и продажби на бебета в чужбина, или да се 
подлагат на животозастрашаващи оперативни интервенции, за да из-
карат някакви средства, с които да облекчат живота или здравето на 
своите деца, или на своите близки и роднини, или, чисто и просто, за 
да оцелеят и преживеят, макар нечовешки. Пак по тези причини мно-
го млади жени стават „бели робини”, принудително или с тяхно съг-
ласие биват откарвани в оазисите, или в бърлогите, на проституцията 
в богатите западни страни. Както може да се предполага и очаква, 
„кръвният данък” и човешкият материал по това антихуманно „на-
правление” съвсем определено и гарантирано е най-висок спрямо со-
циално уязвимите и незащитените слоеве, сред определени марги-
нални групи, етнически общности, в декласирани човешки структури 
и индивиди. 

Разпадът на традиционните фамилни връзки и зависимости в 
постмодерната ситуация или загиването на местния поминък водят 
до мощни взривове на доброволни или принудителни е/мигрантски 
нагласи и прояви сред жени, които понякога трябва да търсят спасе-
ние – работа и бъдеще далеч от родината и семейството. Това ради-
кално и драматично преобразува жизнения свят, манталитета и ма-
ниера на публичното, междуличностното общуване и поведение на 
жените, имащи е/мигрантски етос. То дълбинно променя и техния 
съпружески статус, майчински и символен ореол, понеже още повече 
умножава, но и усложнява връзките и отношенията с тяхната нова 
другост, която най-често е принудително конструирана или префор-
матирана „азовост” на тези жени. Става въпрос за драматични преи-
дентифицирания на такива жени, за кардинални „рокади” в техните 
жизнено-смислови и ценностно-нормативни ориентири, практически 
маниери. Голямото количество на (временно или завинаги) емигри-
ращи жени поставя под въпрос и качеството на възпроизводството на 
нацията не само в чисто демографски, а също и в социокултурен 
формат, понеже образованите и младите жени отнемат или отнасят 
със себе си в чужбина духовни или други богатства, които са полу-
чили в своето отечество. Така, принудени от грабежа на собствените 
им възможности и способности в тяхната истинска родина, в емиг-
рантския си статус тези жени осъзнато или неосъзнато вършат гра-
беж на социокултурните богатства на своята държава и ги доставят 
даром на други, като с това личната им драма или трагедия се прев-
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ръща в обществена и в национална.14  
Всевъзможните и разнородните социални неравенства и нес-

праведливости, които са естествено и изкуствено предизвикани, ста-
ват особено тежки във феминисткия си контекст и ракурс. Пазарната 
стихия и роденият от нея полов цинизъм провокират остри противо-
речия и конфликти в обществото и между самите жени – представи-
телки на различни поколения. Безмилостната битка за спечелване и 
опазване на трудово място, безпощадната конкуренция за запазване 
или за извоюване на ново, по-добро „жизнено пространство”, за по-
удовлетворително или пък за оцеляващо социално житие-битие, за 
отстояване на персоналните права и по-добри шансове за социална 
мобилност се превръщат от междуполови във вътреполови, при кое-
то моралните скрупули се изпаряват. Женската природа още повече 
увеличава и изостря подобни съперничества, конфликти. Традици-
онната женска солидарност и съчувствие постепенно се смаляват или 
изчезват. Подозрителността, нетърпимостта и непоносимостта между 
отделни генерации придобива релефно очертани, исторически или 
всекидневно възпроизводими крайни образи. А в сферата на полити-
ческите дейности и институции тези процеси и тенденции стигат до 
още по-големи размери и даже до потресаващи крайности в мислене-
то/поведението. 

След като латиноамериканският модел на варварски капитали-
зъм е установен у нас, за предприемачите/собствениците става из-
годно да държат нископлатени, по-лесно манипулируемите жени, 
поради което те вече не са и преобладаващият брой безработни. Съз-
дава се илюзията, че вече жените са по-защитени от мъжете за ра-
ботните си места, но истинската и горчивата реалност е, че това се 
случва на цената на обезценяването на реалните знания, умения, ка-
чества, способности, добродетели на трудовозаетите жени. Относи-
телната им сигурност е заплатена със стабилно наложената им нис-
коплатеност. Гаранцията за трудовото им място е платена с инфла-
цията на моралното и професионалното им достойнство, със снижа-

                                           
14 За женските колизии и драми в този особен социокултурен контекст вж. 
подр.: Мизов, М. Българката – неведомите друмища на житейската й орис. – 
Ново време, 2002, № 3, 31-51. Същият: Есе за многоликото насилие и жен-
ската орис. – Понеделник, 2002, № 3-4, 81-94; Българката, преходът към де-
мокрация и властта. – В: Съвременната жена – роли и образи. Благоевград, 
2010, 15-22 . 
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ването на зачитането на честта им с няколко октави. Така историчес-
кият грабеж на шансове, права и свободи на жените продължава с 
високи обороти. Той поразява, възцарява се във всички сфери/фибри 
на човешкия им живот. Това дава още по-големи шансове и властови 
територии на маскулинизацията и мачизма, които все по-флагрантно 
личат във всички сфери на социален или на личен живот. Масмедии-
те също активно и фатално участват в рекламирането и легитимира-
нето на измамните визии и модалности на „истинския и съвременния 
женски начин на живот”. Психическият, моралният, физическият и 
сексуалният тормоз над работещите, още повече над неработещите, 
закрепостени тотално към дома и прищевките на мъжа, жени се 
превръща от преди почти непозната възможност в горчива ежеднев-
на действителност. В някои социално уязвими, маргинализирани или 
етнически общности той става закон. Необоснованите и неморалните 
ограничения в заплащането на женския труд, безчовечните изисква-
ния той да се експлоатира тотално, без да се обръща внимание на 
майчинството, родителските грижи и ангажименти на жените, се 
превръщат във всекидневие. Битовизирането на женската екзистен-
ция, драматичното и скоростното изолиране или закрепостяването на 
жената в определени социални пространства стават аксиоматични. 
Волунтаризмът и хищническата природа на всемогъщия пазар изиск-
ват, а и насърчават всякакви превратни възгледи и илюзорни визии 
за „женското освобождение”, за маркетизиране на производството и 
консумацията на женски атрибути, които вървят добре. 

Хедонизацията и естетизацията на постмодерно-
неолибералната менталност или прагматика също принуждават же-
ната да влиза в ролята на изкусителка, съблазнителка, „десерт” за 
удовлетворяване на вечните и променящите се мъжки вкусове и сте-
реотипи. Така фиктивното и илюзорното освобождение на жената от 
мъжа фактически и реално се проявява под формата на все по-голяма 
зависимост от наложеното от него в социума. Медийното представя-
не на съвременната жена и успешното й „живуркане” стават възмож-
ни и постижими само чрез вписването й във външно натрапените 
практически стереотипи и символни полета, виждащи в жената един-
ствено кукла, сладкиш, украшение, предмет за удовлетворение на ре-
ални/въображаеми низки мъжки страсти и прищевки.15 Така че при-
                                           
15 За профилирането и символните повествования, за посланията на Жената 
в образа на световно популярната кукла Барби вж. подр.: Горалик, Л. Полая 
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шествието на Демокрацията не само не донесе възшествие и възца-
ряване на равенство и равноправие между половете, не само не огра-
ничи или не прекъсна разнородните и многоликите социални неспра-
ведливости и ограничения на жените в общественото време-
пространство, но – точно обратното, то ги възкреси, даже ги и увели-
чи, при това до неочаквани, непредвиждани и нежелани от никого 
преди форми и мащаби. Вместо жадуваното „освобождение на жени-
те”, фасадната и фалшивата демокрация на родния преход реално и 
явно дари на „нежния пол” нови ограничения и потисничества. А от-
говорността и вината за подобни драми или трагедии с българските 
жени лежат на съвестта и на раменете на всички парламентарно 
представени политически партии, без оглед на тяхната идеологичес-
ка, управленска или практическа генеалогия и специфика. Брутално-
то и систематичното пренаписване на кодекса на трудово-правните 
отношения, преднамереното и последователно прокарваното раз-
граждане или унищожение на социалната и националната държава 
спомагат и за триумфа на половото неравноправие. Самозваната бъл-
гарска политическа класа по безцеремонен и неразумен начин прои-
гра историческите шансове за реална и дължима еманципация на же-
ните, а и безотговорно, или дори съвсем умишлено и систематично, 
унищожи и техните предишни придобивки.  

Изключително драматичният и мъчителен път на прокарване 
на квотно представителство на жените в структурите на вътрешно-
партийната и обществено-държавната система на властовите отно-
шения е възможно най-красноречивият образец или пример за това 
защо, как, доколко и от кого се създават и утвърждават нови спънки, 
или се реанимират – явно или маскирано – стари трафарети на драс-
тични полови неравноправия. Биейки се в гърдите, че са по ум, душа 
и сърце истински европейци, родните политици с делата си дезавуи-
рат и възпрепятстват нормалното и оптималното прилагане на де-
мократични и хуманни изисквания, свързани с гаранциите за равно-
правие чрез квотите, с което доказват, че „призраците” на старите 
предразсъдъци и трафарети изобщо не са напуснали техните съзна-
ния и поведенчески философии, а само са се скрили в думите, които 
са станали още по-перфидни, за да не кажем, по-точно, справедливо, 
по-цинични.  

Неразбирането и нежеланието за възприемане и спазване на 
                                                                                           
женщина. Мир Барби изнутри и снаружи. М., 2005. 
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квотния принцип за паритетно номиниране и представителство на 
двата пола в различни изборни кампании, отнасящи се до държавни-
те или до вътрешнопартийните институции, са допустими и обясни-
ми за партии, които реално не държат на хуманизма, социалната 
справедливост, общовалидните права и свободи, нито са загрижени и 
за солидарността между всички граждани, без оглед на техния полов 
произход и статус. Те обаче са непонятни и неприемливи за полити-
чески партии, които публично се афишират като социално насочени. 

В този ракурс се оказа, че не БСП, претендираща да бъде най-
социално ориентираната и ангажираната политическа партия, е пио-
нер на радикалното предоставяне на хоризонт и на възможности за 
навлизане на жените във високите етажи на политиката. Преди нея 
бяха други партии – НДСВ и ГЕРБ, които съвсем не са социално 
чувствителни или загрижени за радикални промени в живота, права-
та и свободите на жените. А трябваше да се поставят и изисквания 
отвън – от европейските институции и от ПЕС, за да се направят па-
лиативно, по инструментални съображения някои временни проме-
ни, след което женският въпрос отново да се върне в исторически 
познатото си „статукво”.  

Големият исторически грабеж на жените се проявява и в огра-
ничението или възпрепятстването на тяхното социално Въобра-
жение, което да участва равноправно и равностойно в производство-
то на картините за реконструиране на миналото, настоящето или бъ-
дещето, а още повече – в идеалните панорами за желаното, дължимо-
то бъдеще. Фактически, приоритетът на мъжете в структурите и вре-
ме-пространствата на Властта предпоставя, обуславя и катализира 
дълготрайни и мащабни редукции или елиминации на жените от 
процесите на идейно-духовното производство в институционалните 
констелации и конфигурации на политиката, на т.нар. символно 
въз/производство на модели на реално или пък на желано (и дължи-
мо) човешко съществуване, което сега липсва. 

Реално и практически, исторически и всекидневно това прев-
ръща жените в особени – осъзнати или неосъзнати – заложници на 
продуктите и волунтаризмите на мъжкото социално въображение, на 
неговите тотални или парциални въплъщения в живота. Най-
красноречивото доказателство за подобно становище е прекалено си-
ловият, даже и брутално-репресивният характер на огромната част от 
твърде радикалните обществено-исторически промени и преобразу-
вания в годините на прехода, в който няма нищо от онова, което е 
иманентно присъщо и коренно отличаващо женската менталност, 
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чувствителност и прагматика, в съпоставка с маскулинните мантали-
тети и маниери на изява. 

Нещо повече, тъкмо в преломно-драматични исторически вре-
мена и при разлютени обществени нрави много по-ясно се забелязва 
и огромният натиск жените да мислят, чувстват и поведенчески да се 
съобразяват с, или да се подчиняват на, продуктите на мъжкото въ-
ображение, което конструира или моделира историята по своите вку-
сове. Със сигурност, ако в годините на прехода бяха допуснати мно-
го повече жени до високите позиции на държавните и обществените 
властови институции, пейзажът на промените и днешните им после-
дици щеше да притежава съвсем различен облик и характер! Прека-
лено много от допуснатите или преднамерено търсените ръбатости 
на прехода не биха били осъществени, или поне щяха да бъдат много 
повече омекотени и загладени, ако жените във властовите институ-
ции имаха по-големи шансове да лансират решения. 

Големият исторически грабеж на жените е свързан и с тяхното 
ограничаване или елиминиране от съкровищницата на историческата 
и социално-политическата памет. Както винаги в историята, така и 
днес жените отново са дискриминирани по отношение на ролята и 
значението, които те – обективно и субективно – имат в производ-
ството и легитимиращата дистрибуция на разнородна и многолика 
историческа памет за знакови, или за всекидневно осъществяващи се, 
обществено-политически събития и процеси.  

На практика се сблъскваме и с един колосален исторически, и 
социално-психически парадокс, който политиците трябва добре да 
познават и, ако наистина са демократи и хуманисти, да се стремят 
всячески и по-скоро да отстранят от живота, но вместо да сторят то-
ва, те продължават историческия, но и властовия му мандат във вре-
мето. А иде реч за нещо, което е важно за социализацията или възпи-
танието на подрастващите. Винаги се е знаело, че женската натура е 
по-впечатлителна от мъжката, че жената възприема, осмисля и оце-
нява реалностите и нравите, случките и деянията по особен начин. 
Нейните сетива по различен начин проникват в и отразяват освете-
ните или сенчестите страни, по своему „опипват” (естествено или из-
куствено) загладените повърхности или видимости, грапавините, 
шуплите на обществено-историческите събития, а след това и по 
свой начин ги опаковат, сортират в трезорите на персоналната и 
джендърната памет. 

Жената е много по-паметлива за някои важни и фини подроб-
ности от тъканта на житейски случки и обществени събития, които 
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притежават особена смислова ценност и значимост за нея, а и които 
обикновено не се забелязват или се подценяват от мъжете. Смисло-
во-съдържателното естество, динамиката и мащабите на влияние на 
емоционалните „декори и орнаментики” на женската памет доста се 
различават от тези на мъжете. Това предполага или налага женските 
паметови реконструкции, женските истории, разкази или дискурси за 
логиката и развоя на събитийността в Историята да са по-особени. 
Метафорично казано, женската памет и женските спомени имат по-
специфичен аромат, по-различна смислова и оценъчна оптика за 
проблематизиране и тълкуване на случките. Женските реминисцен-
ции, мнемонични реконструкции предлагат по-различен формат в 
сравнение с този на мъжките, дори когато става дума за съвместно 
преживени, случки. Въпреки този факт обаче, в паметовите структу-
ри или пластове на обществото битуват, или господстват преди всич-
ко, маскулинните мнемонични комплекси и констелации за изобра-
жения и тълкувания на обществено-историческата събитийност и 
процесивност. 

По същество, с историческото и актуалното декретиране и ле-
гитимиране на неравноправие между половете фактически се реду-
цират и практически се елиминират огромни обществено-
исторически или всекидневно-житейски възможности и ресурси, 
чрез които съкровищницата на историческата и социокултурната па-
мет на обществото да се обогатява с много повече паметови продук-
ти, които са сътворени и увековечени и чрез женската психика, в 
нейната памет, но и които да се препредават по институционален 
път. Това реално означава колосално ограбване и безнравствено ли-
шаване на идните поколения от прекалено важни и мащабни социал-
ни мнемонични конфигурации и констелации, които жените (като 
човешки род) са добили и усвоили, а и могат да транслират. Така ис-
торията бива представяна или разказвана през определен (полово се-
лектиран и диверсифициран) смислово-оценъчен филтър, което вече 
я изобразява съвсем не и по най-адекватен и нормален начин, а я 
представя в частични или изопачени изображения. 

Фактът, че исторически и актуално жените биват държани да-
леч от властовите институции и значими постове, че техните памето-
ви дискурси и наративи са несъизмеримо по-малко като количество 
(в историческото, научното и културното наследство), неизбежно 
предпоставя неравноправие в качествено отношение, понеже истори-
ята бива представяна и обяснявана преди всичко или пък най-вече по 
съответен – мъжки, начин. Официално представяната и предаваната 
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историческа памет е силно маскулинизирана. Така хилядолетията и 
вековете на грамадите или на съкровищниците на такава (полово 
„форматирана”) история се оказват принудително бреме, което след-
ващите генерации трябва да приемат, без да имат възможности за ис-
торически прочит и на алтернативни, или апокрифни (женски) исто-
рически иконографии или интерпретации на историята. Така обаче 
историята и еволюцията на човечеството се представя чрез историята 
и еволюцията на паметта на едната му половина, тази на мъжките 
мнемонични комплекси. Новите поколения са принудени да опозна-
ват и използват пристрастната историческа памет на „силния пол”, а 
неформално и палиативно да разчитат на паметта на „слабия”. Така 
количествените дисбаланси между мъжете и жените в производство-
то и легитимацията на исторически дискурси и наративи на институ-
ционално равнище неизбежно водят и до сериозни качествени де-
формации и изопачения на истинността за станалото. 

Нещо повече, подобен иконичен далтонизъм или интерпрета-
тивен астигматизъм се усилват и умножават и чрез властта на пред-
разсъдъците и предубежденията, трафаретите и стереотипите на мъ-
жете, че паметта на жените за историята не заслужава внимание, че 
тя е изначално увредена, деформирана и непълна, или е неспособна 
да схване интимната логика и механика на развоя на едни или други 
исторически случки/събития. 

Оставена на произвола на съдбата, обречена да битува и шест-
ва най-вече в сферата на всекидневния разсъдък и битовата комуни-
кация, проницателността и ценността на женската паметова „съкро-
вищница” неизбежно, по-лесно и по-бързо се амортизират, или смис-
лово-оценъчно се подлагат на властовите й инфлации, и даже хипер-
инфлации. Погледнато в историческа перспектива, в следващи об-
ществено-исторически епохи или фази от развитието на дадена дър-
жава и на нейното общество, по този начин и мъжете губят, понеже 
не разполагат с цялото многообразие на мнемонични богатства, със 
символни капитали, които не са били достатъчно предвидливо, ра-
зумно и прагматично усвоени и оползотворени, именно поради до-
минация на техните предразсъдъци, нагласи. Това вече по съществен 
и дискретен начин предопределя и влияе на техните избори и прояви 
в сферата на политико-властовите връзки и отношения, на нефор-
мално и институционално равнище. То принудително им налага да 
боравят изцяло с полово „форматираната” (от техните предшестве-
ници) паметова „суровина или продукция”, която възпроизвежда из-
кривени и непълноценни версии, или визии – от гледната точка на 
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тотално човешкото, на универсално човешкото, на двуполовото виж-
дане и осмисляне, преживяване и преоценяване на историята като 
цяло или на отделни нейни фрагменти.  

Безконечното историческо и социокултурно възпроизводство 
на подобна логика и механика на съобразяване с и експлоатация само 
на половината от паметта на човечеството фактически и практически 
легитимира своеобразен „омагьосан кръг” – роден от, циркулиращ в, 
възпроизвеждащ се с хегемонията на мъжките прочети за историята. 
Това най-контрастно се забелязва при ролята и значението на „све-
щените книги” на световните религии, които са дело на творческото 
вдъхновение само на „свети мъже”, при което и политики, които са 
скептични към вярата, или открито антирелигиозни, не успяват да 
превъзмогнат иманентните си характеристики и склонности – родени 
и осветени от модусите на полово неравенство и неравноправието 
между мъжете и жените. Такива политики също възпроизвеждат и 
легитимират маскулинизираните версии и технологии на отношение 
към съответните полове, на половото селектиране и експлоатиране 
на различно оценените, допуснати до публична употреба техни паме-
тови схеми. 

Тези процеси и тенденции с особена сила и контраст пролича-
ват във властово фаворизираните или дискредитираните и репреси-
раните мнемонични наследства, които са продукт и механизъм на 
устната история, на орално-биографичните историзации.16 Ако 
погледнем дори само обществено-политическата мемоаристика, ще 
видим огромно несъответствие между опубличностяване на мъжките 
и женските разкази за миналото. 

Проблемът и тайната на ембарговите режими спрямо женското 
въображение или женската памет обаче се крият в едно друго изме-
рение, в един много съществен въпрос. Става дума и за естеството, 
характера, съдържанието, формите, нивата и мащабите, до които се 
допускат да звучат във властовото и да действат в публичното прост-
ранство гласовете и езиците на жените. Гласът и езикът са много 
важни и значими фактори в конструирането и в обществено-
историческата легитимация на половата идентичност в диапазона на 
едни или други социокултурни контексти, социални казуси и ситуа-
                                           
16 За естеството и особеностите на женските устни истории вж.: Женская 
устная история: Гендерные исследования. В 2-х т-х. Бишкек, 2004; Томпсон, 
П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. 
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ции.17 Дискриминацията на жените с особена сила и релефност из-
пъква тъкмо в ограниченията или дори в прокуждането на ролята и 
значимостта на женския глас и език в сферата на високата политика, 
по върховете на властовите институции или практики. Женската по-
литическа артикулация като че ли исторически не съществува, до-
колкото тя не оставя достатъчно забележими, категорични и силно 
въздействащи следи, ефекти. Тя определено е херметизирана и кон-
тролирана преди всичко в пространствата на всекидневно-житейското 
говорене по политически теми, без от това и да произтича нещо по-
съществено за промяна и усъвършенстване на вербалния хоризонт и 
ландшафт на цялата политика, за корекция в характера и за промяна 
в тоналността на политическия език. Политическата среда или ат-
мосфера сякаш предоставя (на вересия и за вечно ползване) специ-
фична аура/акустика, в която се слушат единствено и само мъжки 
гласове, езици. Там „соловите партии” са – исторически и актуално – 
предопределени и предоставени „по закон и право” най-вече за пред-
ставителите на „силния пол”, докато „слабият пол” може да бъде до-
пуснат само до „хоровите изпълнения”, които пък следват „солови-
те”. „Слабият пол” има ангажимент да припява, украсява допълни-
телно „соловите партии”. Партитурите и диригентската палка, осо-
бено в нашите географски ширини, никога не се представят като 
творческо дело или достойно занимание за низвергнатия „слаб пол”.  

Политическите „композиции” и изпълнения определено дават 
наглед на мъжкото начало, защото и самата политика по презумпция 
е мъжко занимание и отговорност. В историята и в съвременността 
на политиката, в нейната публична артикулация и във вербалните й 
кодове няма и практики за дуети, за синхронни двугласни изпълне-
ния на политически творби, понеже там има изначална и сякаш фа-
тална йерархия на гласове. (Това, впрочем, се потвърждава по най-
очеваден, а и красноречив начин и от маргиналността на феминист-
ките езици, наративи и дискурси в полетата на реалната политика.) 
Там определено чуваме преди всичко или единствено мъжко говоре-
не, мъжка езиковост, дори и тогава, когато нейни субекти съвсем не 
са мъже по половия си идентитет. Затова не бива да учудва обстоя-
телството на прекаленото разпространение на агресия в обществено-
                                           
17 За съвременните социолингвистични изследвания и анализи на джендър 
теориите и практиките вж. подр.: Гриценко, Е. Язык как средство конструи-
рования гендера. Нижний Новгород, 2005. 
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политическия живот: щом властва мъжката реч и доминира мъжкият 
език, няма как радикализмът, конфликтността, силовата патетика, 
солените изрази и „мускулестите” фрази да не изобилстват в инсти-
туционално-политическите или в политизираните публични комуни-
кации и дискурси. Това като че ли е и абсолютна закономерност. 

Привичната мекота на женската вербалност, семантичната и 
стилистичната й нюансираност съвсем определено не са емблеми на 
днес битуващите и безцеремонно върлуващите в преходните реал-
ности и нрави политико-езикови логики или практики. 

Безграничното и едва ли не безалтернативното мъжко полити-
ческо говорене по историческа инерция репродуцира ограничени (по 
качество и по количество) форми на политическа коректност, толе-
рантност, търпимост или поносимост към социалното (в т.ч. полово-
то) различие, а още повече и към чуждата, вражеската политическа 
другост. 

Няма защо да се изненадваме на крайно ниската степен на по-
литически интерес или на социално доверие към висши държавно-
политически институции, когато те са се превърнали и в средища на 
безотговорно, нискокачествено политическо артикулиране. Хамал-
ско-каруцарският език, който нерядко с неописуемо наслаждение се 
използва от родните политици, няма как да е привлекателен или осо-
бено въздействен и за жените, поради което политическите институ-
ции и наложените от тях езикови практики реално и символично гу-
бят огромни шансове да спечелят интереса и съпричастието на маси-
те. 

Същевременно полово адресираните и експлоатираните пер-
верзии или цинизмът в политическите езици на институционално ов-
ластените в политиката мъже също стават (всекидневно и историчес-
ко) достояние на обществеността, която все повече вижда в тях дис-
танциите и пропастите между словата и делата, между идеалите и ре-
алността.  

Жената като род/индивид притежава по-богати и използва 
много по-нюансирани езикови арсенали и репертоари в сравнение с 
мъжа, дори когато трябва да общува даже и със своята съперница. Тя 
вътрешно е много по-прибрана и по-отговорна в подбора и начина на 
използване на думите в сравнение с вербалните маниери на мъжете. 
Животът в историческото и всекидневното време-пространство е на-
учил жените да бъдат далеч по-стегнати, по-дисциплинирани, по-
взискателни и по-внимателни в боравенето с езиковите оръжия в 
сравнение с присъщото и типичното за мъжeте в аналогични ситуа-
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ции. Те много повече (от тях) се стремят, опитват да създават и под-
държат спокойствие, да търсят помирение, разбирателство в по-
сложни и в остро-критични социални ситуации. Самата им истори-
ческа съдба, актуалната им социално-ролева ангажираност ги карат 
да бъдат далеч по-коректни, по-толерантни, по-търпими, но и по-
поносими от мъжете. Това съвсем не значи, че те са неспособни на 
производството и пласмента на вербални продукти, които обаче по 
заобиколен, дискретен начин да „клъцнат” и стопират врага. По тази 
причина ограничението на женските езици и гласове в сферата на 
политическото е и огромна историческа/актуална загуба, която се от-
разява доста осезаемо на релефа и климата на политическите и поли-
тизираните комуникации. Последните губят изключително много от 
пренебрежението или пък чрез елиминацията на женските глосалии и 
вербалии, при което значително страдат и популярността, и привле-
кателността, и публичната одобряемост на политиката като цяло, но 
и на политическата семантика и лексика на професионално занима-
ващите се с нея (разбира се, преобладаващо!) мъже!18 

                                           
18 Улрих Бек сочи, че в рисковото общество (а нашето е такова!) все по-
често се прибягва до войнствен речник за обозначаване на отношенията 
между половете, в който стават по-откроени и различията между формално 
и на хартия декларираните изисквания за равноправие на половете, от една 
страна, и постоянството в поведението и позициите на мъжете, от друга. Те-
зи различия практически се разкриват и с конструирането и легитимацията 
на особена, перфидна реторика на равенството в публичните пространст-
ва, на която не съответстват делата на мъжете в сферата на междуполовите 
релации. В тази реторика противоречията между очакванията на жените за 
равенство и действителността на неравенството, между мъжките пароли за 
равнопоставеност и придържането към старите роли се изострят, а и с про-
тиворечивото многообразие на формите на разрешаването им в частната и 
политическата сфера определят бъдещото развитие (срв.: Бек, У. Рисковото 
общество. По пътя към една друга модерност. С., 2013, 175-176). Впрочем, 
Бек е категоричен, че равнопоставеността на мъжете и жените не може да се 
постигне в институционални структури, които предпоставят тяхната нерав-
нопоставеност. Той смята, че нито фаворизираните днес консервативни оп-
ции, нито прекалено маркетизираните визии за живота на двата пола са в 
състояние да обусловят и гарантират истинско и реално, пълнокръвно и чо-
вешки удовлетворяващо равноправие на жените и мъжете (пак там, с. 197). 
За да се върви към хоризонта и реалността на такова равноправие, е нужно 
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Да се лишим от женските езици и гласове в политическия жи-
вот, особено пък и по високите етажи на обществения и държавно-
политическия живот, принципно значи, че неразумно или съвсем 
умишлено и преднамерено пренебрегваме, или унищожаваме въз-
можностите и реалностите на полифонията, дори на симфонията на 
човешките езици/гласове в полето на политическото, без значение на 
или въпреки техния полов генезис и функционален товар. На практи-
ка това още означава, че диалозите в сферата на институционалната 
политика фактически се оказват монолози на една част на човечест-
вото, а това по никакъв начин не е нито демократично, нито морално, 
нито даже и утилитарно – от гледна точка на използването на плура-
лизма като фактор за ускоряване и уплътняване на социално-
историческото време-пространство с повече и с по-богати на хума-
нистичен потенциал събития, които визират и промени в статусите 
на двата пола. 

Маскулинно провокираните, наложените, форматираните по-
литически монолози по същество прокарват царски пътища на опре-
делено – властово обвързано и осветено – лицемерие, защото подце-
няват и дори отстраняват различията на половия идентитет. Да отне-
меш различията и правото на различия, да ограничиш или даже да 
забраниш свободите за проява на различията, реално и символично 
значи да ограбиш субекта им, като го вкараш насила – видимо или 
незримо – в прокрустовите ложета на другия пол. Да се говори „по 
мъжки” от амвона и пред олтара на политиката от страна и на жени, 
на практика значи да се позволява, насърчава и освещава особен вер-
бален „травестизъм”, спекулативно и инструментално да се скриват и 
подменят истините за невъзможностите „нежният пол” да говори по 
своя начин, а да влиза в ролята или да използва аксесоарите на вер-
балността на „силния пол”, за да го допуснат (поне!) в кулоарите на 
властта. А както добре знаем от науката и живота, всеки травестизъм 
е травмиращ душевността и битийността на онзи, който следва да го 

                                                                                           
да се отиде отвъд социално декретираните (от историческата епоха, социо-
културните наследства) полови роли, да се дезавуират и демистифицират, 
практически да се обезсилят или символно да се развенчаят йерархиите 
между половете, които още продължават своята диктатура и в нашата съв-
ременност. Фундаменталното следва да се вижда, разбира и оценява в чо-
вешкото, а не в половото измерение на субекта, поради което демокрацията 
следва да разширява параметъра и влиянието на хуманистичния етос. 
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прилага в дадени ситуации или изобщо. Той е (временно или посто-
янно) мъчение, своеобразна (принудителна или доброволна) инкви-
зиция, която потиска, сериозно деформира пълнокръвното проявле-
ние на Човешкото. 

Спрямо политическия език, по отношение възможностите и 
мащабите на допускане на женския глас в хронотопосите на реалната 
и „високата” политика, можем със сигурност да твърдим, че послед-
ната все още – исторически и всекидневно – е „Светата инквизиция”, 
която преследва и най-безжалостно наказва магьосниците и вещици-
те на другия – женския – пол, които си позволяват да правят, а и да 
предлагат на обществото своите словесни „отвари”; като им дава 
шансове за изкупление на техните – потенциални или осъществени – 
грехове само чрез превъплъщението в ролята на „силния пол”. В 
публичните клади на тази Инквизиция се хвърлят и изгарят женските 
гласове/езици. 

Политически реалности и нрави, които провокират и гаранти-
рат подобни травестизми и травматизми сред огромни човешки и 
полово-форматирани маси, не могат да бъдат демократични и хуман-
ни, защото се градят на и използват мощно несвободата, на потъп-
кването и унижението на човешкото достойнство и честта на единия 
пол, за сметка на самодоволството, тщеславието, неразумността и бе-
зотговорността на другия.  

Ако днес в обществото битуват огромно безразличие, отвра-
щение, даже погнуса от политическото говорене и от вербалността 
на политиците, за това определена роля и значение имат свръхдоми-
нациите или „тоталитаризмът” на мъжките гласове или езици. Както 
всеки друг тоталитаризъм, и този провокира, а и налага унификация 
на субектите, което реално означава ограничение, ограбване и наси-
лие над автономното и автентичното човешко проявление; още пове-
че ако то е и полово дефинирано, и ангажирано. 

Въпреки че е (историческа, а и актуална) публична тайна, че 
жените неизмеримо повече говорят от мъжете, историята, представя-
на в или преценявана по политическите наративи и дискурси, сякаш 
се оказва пространството на тяхната немота или мълчание, защото 
техните езици и гласове са прокудени или липсващи в официалните 
политически вербални продукции, които се завещават като символен 
дълг и залог на потомствата. Така практически, реално и символично 
„слабият пол” се представя като „силен в несериозните приказки и 
бръщолевения за политическото”. Историческото рециклиране на 
подобни предразсъдъци на мъжете предпоставя, обуславя и галвани-
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зира историческите и масово разпространените във всички епохи и 
времена представи и нагласи за непрестанно бърборещото мълчание, 
неспирно приказващата немота на „нежния пол”, чиито вербални 
продукции и следи не оставят значими последици в политическата 
мъдрост и опитност, оказващи се априорно и перманентно формати-
рани само по мъжки образец. 

Ако емблематични за нашата (постмодерна) съвременност 
мислители с болка или с грижа говорят/пишат за Великия ням, за 
безмълвните множества, за исторически мълчаливия Народ, това още 
повече засяга неговата многострадална женска половинка. По-
голямата „половина” от нашия народ се оказва исторически/актуално 
принудена да мълчи; или пък, ако говори, от нейните приказ-
ки/истории почти нищо не произлиза. Естествено, на това истори-
ческо/актуално вербално крепостничество или робство трябва да се 
сложи край. Освобождението на Жената, в т.ч. и на нейния 
език/глас от досегашните зависимости и ограничения, следва да за-
почне, колкото и да е неприятно за мъжете, с квоти на представи-
телство, които не са еманация на свободата, но са фактор за реално 
напредване и гарантиране на процесите и тенденциите на половата 
еманципация и на жените, и на мъжете от историческото бреме на 
половите предразсъдъци.  
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