Център за исторически и политологически
изследвания
Фондация „Солидарно общество”

ПРЕХОДЪТ,
ЖЕНИТЕ И
НАСИЛИЕТО

София • 2018

1

© Всички права на български език запазени. Нито книгата като цяло,
нито отделни части от нея могат да бъдат публикувани и разпространявани с комерсиална цел под каквато и да било форма без съгласието на съставителя.

© Максим Мизов, съставител, 2018

ISBN 978-954-2982-16-6
София, 2018

2

С ъ д ъ р ж а н и е:
1. Максим Мизов: Уводни слова………..…………………………….…………………04
2. Пенка Найденова: Социалният модел, общественото насилие и
джендърните отношения………………………………………………………………………….07
3. Геновева Михова: Преходът и общественото насилие над жените……………………………………………………………………………………………………………....36
4. Таня Неделчева: Насилието като всекидневие……………………………..71
5. Таня Батулева: Жените и насилието: стереотипи и алтернативи.
Българските прочити………………………………………………………………………….….100
6. Емилия Ченгелова: Жените в капаните на неформалността…….124
7. Мариела Модева: Защита на жени, жертва на насилие, на работното място. Добри практики………………………………………………………………….153
8. Надя Велчева: Семейството в България в период на преход към
неолиберален обществен ред………………………………………………………………..175
9. Даниела Сотирова: Мъжественост срещу женственост, „хард” срещу „софт”: дискурсът на пола в организационната култура……………..214
10. Баки Хюсейнов: Прояви на дискриминация на жените на пазара
на труда – специфични фактори, форма и защита…………………………….244
11. Максим Мизов: Перверзната политическа злоупотреба с темата
за насилието над жените……………………………………………………………….………270
13. Нашите автори:……………………………...........................................381

3

УВОДНИ СЛОВА
Максим Мизов
Проблемът за насилието над жените е исторически толкова стар,
колкото е и биографията на човечеството. Той никога досега не е бил
практически разрешен в полза на условно обявения за „нежен” или
„слаб пол”, който много рядко, обикновено от куртоазия и в празнична
обстановка, бива етикиран като „по-добър”, след което винаги, задължително следват различни вербални и жестикуларни опции, които показват какво е „истинското” положение, място, роля на въпросния пол.
В този случай, обаче, житейската „истина” или реалните нрави не си
подхождат изобщо с посланията, или изискванията на Добродетелта, а
по-скоро са олицетворения и въплъщения на Порока и Нечовешкото в
отношенията между двата пола в техните (публични и частни) прояви.
Няма историческа епоха, нито конкретна цивилизация, култура и
тип обществено устройство в досегашната еволюция на Homo sapiens,
които реално да са постигнали истинско равенство между двата пола.
Това, за жалост, е много тежка съдба или опасен залог и за бъдещето.
Винаги, навсякъде и най-тежка е тази борба, която е и обременена от
огромни исторически наследства, или от дълбоки корени във времето
и битието, осезаемо наслагващи и налагащи конкретни предразсъдъци
за правата, свободите и „полезния капацитет” на всеки от двата пола.
Въпреки това винаги е имало лица и общности, които искрено, но пък
и активно са желали, а и действали за постигането на справедливи и
равноправни отношения между представителите на вечните два пола.
Темите и реалностите за насилието над жените са колкото вечни,
толкова и органично присъщи за исторически времена и обществени
условия или нрави, които са поставени „под въпрос”, и когато се подготвят, извършват, или притихват, и изчезват в небиетото и забравата
символи и каузи, процеси и борби, ангажирани с този „вечен” въпрос.
А днешната наша смутна историческа съвременност, и преходното ни
общество попадат именно в подобна деликатна и взривоопасна графа.
Отношението към по-слабите, обезправените и обезвластените по раз4

лични видове причини и винаги е било твърде важна част от идеалите,
визиите, арсенала и репертоарите на борещите се и за Демокрацията.
Затова и темата, а и реалностите на насилието на жените придобиват
толкова осезаема, дори болезнена форма, извънредно важен смисъл и
огромна значимост в контекста на общите съпротиви и баталии в защита на човешките права и свободи, за запазване на честта и достойноството на човешките същества, и то независимо от техния етнически
произход, пол, възраст, раса, социална, религиозна и пр. специфика.
В този контекст Човечеството притежава в безмерната и разнообразна съкровищница на своя разнороден и многолик исторически и
всекидневно-житейски опит колосални – както трогателни и възхитителни, така и смущаващи, потресаващи или отблъскващи, – колекции
от примери за преодояванена неравностойното положение на жените.
Постмодерната епоха и присъщият й, фаворизиран от нея, манталитет декретират и превъзнасят меките форми, слабите идеи, сексуализацията, дори феминизацията на смислово-ценностните контексти.
Това е съвсем противоположно на духа и патоса, на онова, което предишната епоха на Модерността, а още повече и на нейната предшественичка – тази на Просвещението, лансират и налагат, а именно доминацията и фаворизацията на мъжкото начало, или дори господство.
Злополучният преход към демокрация у нас определено върна
много назад реалностите и нравите, а в някои отношения (примерно в
отношенията между половете) дори с цял век, тъй като по чисто политически и идеологически, зад които, обаче, се скриват икономически,
причини реализираните в предишното – социалистическо, – общество
постижения в борбата за еманципацията на жените бяха тотално дезавуирани, напълно дискредитирани, а пък и практически елиминирани.
Днес, когато в другите, преди всичко в най-развитите и богати страни
вече се вихрят четвъртата или петата вълна на феминизма и еманципацията, ние, у нас, трябва да се върнем към началото на борбите за
равенство между двата пола; към неща, които бяхме вече преодолели.
Това е част от перверзията на уж демократичния преход в България!
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В момента българското общество все още продължава да се тресе от публичните дебати и разлютените полемики около ратификацията на Истанбулската конференция. Именно тези събития и дискусии в
различни формати, на всевъзможни равнища и публични, или неформални сцени и арени, обусловиха и катализираха желанието на един
авторитетен изследователски колектив да каже своята „тежка дума” по
тези и по ред други, органично свързани с тях, значими въпроси, отнасящи се до колизиите около неравнопоставеността, или разнообразните форми на тормоз и насилие над представителките на „слабия пол”.
Настоящият монографичен труд може с пълно основание да се
смята и като естествено продължение на едно друго произведение на
Центъра за исторически и стратегически изследвания и Фондация „Солидарно общество”, което бе провокирано от съвместен проект на тази
фондация и Фондация „Фридрих Еберт, публикувано преди 5 години и
носещо заглавието „Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит”. Затова не бива да е изненада и участието на част от
творчески колектив, ангажиран за осъществяването на този проект, и
в сегашната, нова колективна монография. Това, разбира се, изобщо
не бива да означава, че в тематично-съдържателен, смислов, оценъчен
и интерпретативен ракурс между двата труда не съществуват никакви
или големи различия, нито че те са съвършено еднакви и равностойни
по своите послания, ако, естествено, не отбележим хуманистичния им
патос и бликащата от всяка студия човещина и искрена загриженост
за неимоверно тежките и сложни проблеми на жените в днешния свят.
Както винаги досега, така и в този труд даваме гласност и видност на позициите, доводите и аргументите на представители на различни дисциплини, но пък и на различни поколения в науката, защото
твърдо смятаме, че това ще гарантира и много по-задълбочен, и комплексен профил на проблематизираните и интерпретирани в него теми.
Никой от авторите не цели да налага собственото си мнение, а всички
вярваме, че поставяме повече въпроси, отколкото крайни отговори. И
нещо повече, че се надяваме такива дискусии да продължат занапред.
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СОЦИАЛНИЯТ МОДЕЛ, ОБЩЕСТВЕНОТО НАСИЛИЕ И
ДЖЕНДЪРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Пенка Найденова
Очертание на проблема
Насилието е постоянен спътник в човешкото развитие с различни
и еднакви форми и връзки на проявление в исторически план на управление на състоянието и развитието на обществата и на индивидуалното поведение. То, обаче, има разнообразни прояви и прояви при
обща етимологична основа от натурално-биологичен и общественоикономически характер. Едновременно среща винаги силно съзнателно противопоставяне на голямата част от населението във всички човешки общности – племенно родови, държавно-правителствени, религиозни и културни, етнически или расови. Това се вижда от многобройните и разнородни писания поне от последните три века, от множеството теории, концепции и категоризации на генезиса и проявленията на насилие през вековете, от емпиричните изследвания на няколко общества и от разработените модели и прогнози на съвремието.
Поставеният на дневен ред у нас проблем за насилието е в търсене и утвърждаване на средства за ограничаване и унищожаване на
проявите му в различните форми на индивидуалния и обществения
живот. У нас се нагнетяват оправдание и трудно преодолими трудности за преодоляването му поради специфичността на развитието като
смяна на една с друга социално-икономическа система. Преходът към
пазарна икономика означава преход към характерен за системата социален модел. Той подбужда собствени източници за насилие. Вярното
е, че те се смесват и дори наследяват похвати от предходната система
или такива с постоянен характер за човечеството. Това прави идентификацията на формите и средите на насилието по-трудни, а мерките
срещу тях – по-неефективни. Труден е и самият преход към новата социална система, възпиран или поощряван от насилието. За България,
като страна с вече десетилетно редовно членство в ЕС, е важен преходът към възприетият от съюза Европейски социален модел. Съвремен7

ното му равнище е резултат на изживян 50-годишен път на развитие и
уточнения през четири етапа на формиране на този уникален междудържавен европейски съюз.
Самият му принцип отразява двувековното развитие на организацията и диалога между двете му страни в производствено трудовите
отношения – на работодателите, притежатели и управляващи капитала
и на трудополагащите, участващи във възпроизводството и стремящи
се към възнаграждения и по-висок доход, като искане за по-добър и
сносен за човека начин на живот. Завоеванията на последните, третирани като резултат на професионалните им обединения (синдикати),
са широката и стабилна основа за просъществуването на капиталистическата система. С признанието за необходимостта от социална съгласуваност, демократизация и масово повишаване на стандарта на живота, моделът цели повишаване на развитието при масово участие на
разнородните професионални и образовани групи в общественото,
икономическото и в демографското възпроизводство на базата на частнособствените отношения и неравенството на доходите при притъпяване на резките екуеси между отделните трудополагащи групи и
между тях и работодателите при задоволителен среден жизнен стандарт. При икономически, военно-политически и природни кризи се
изявява специална загриженост за уязвимите или уязвявани групи и
във всички случаи – преодоляване на бедността. Изхождайки от параметрите на развитите капиталистически държави, оформящият се социален модел се сблъсква в съвремието с остатъците на социалния модел на новоприетите в ЕС държави. Техният преход към пазарна икономика носи белезите на различно полувековно развитие, традиционни нагласи и ценности от друга социално-икономическа система. Двуполюстното й представяне – държавата-собственик и трудещите стопани, – пропуска насилието в социалния модел и почти идентичното му
проявление в джендърните отношения на двете системи. Господстващата парадигма на западноевропейските държави след Втората световна война за „държава на благоденствието», както и институцио8

налната конструкция на ЕС – „европейски социален модел”, предлагащ
споделени ценности и сходни традиции не е далече от идеята за ограничаване на насилието в тези отношения. Тя се сблъсква с различни
по степен и скорост икономически, социални, политически, технологични и регионални параметри и кризисни условия. Възприемането на
модела в отделните страни не е еднотипно и това проличава не само
по различията или неуспехите в реформите, но и в теоретичните обосновавания на модела. Те се подразделят на интегристки, традиционалистки и реформаторски. Някаква специална интерпретация на европейския социален модел у нас няма на институционално, а и на научно равнище. Не се отрича при това признанието към Жак Делор като
духовен баща и теоретик на социална Европа. Той формулира три основни признака на модела: икономическа конкуренция, социално
сближаване и солидарност, и отговорност на институциите и групите в
социалния диалог между двете партньорски страни: собственици; управленци и работодатели; изпълнители.
Високото качество на модела се оценява по приближаването до
възприетите в него принципи на европейската социална харта за човешките права. Тази харта, влязла в сила през 1965 г. регламентира
икономическите права на работещите и гражданите в страните от Европа и с редица ревизии и допълвания е утвърдена от Съвета на Европа (Страсбург в 1996 г.) като Ревизирана европейска социална харта,
ратифицирана и от България. Тя е правен документ, ориентиращ законодателството и междупартньорския диалог в социалния модел с повече от 20 клаузи от т.н. твърдо ядро, като:
─ Право на труд, на синдикално организиране и колективно договаряне, на защита и помощ за мигриращата работна сила и нейното
семейство (чл. 1, 5 6 и 19).
─ Право на равни шансове и еднакво отношение в областта на
заетостта и професията без дискриминация на основата на пола (чл.
20), на работещите жени на закрила на майчинството (чл. 8) и др.
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─ Право на безопасни и здравословни условия на труд (чл. 3), на
участие в определянето и подобряването на условията на труд и работната среда (чл. 24).
─ Право на семейството на социална, правна и икономическа
закрила (чл. 16), на децата и младежите за закрила (чл. 7).
─ Право на социална и медицинска помощ (чл. 12), на опазване
на здравето и на ползване на социални грижи (чл. 14).
─ Право на закрили при предсрочно освобождаване от заетост
(чл. 24), на защита на работниците и техните вземания в случай на
несъстоятелност на работодателите им (чл. 25); на информиране и
консултиране в случай на масови уволнения (чл. 29).
Нормите на европейската социална харта са наднационални и по
принцип съдействат осъществяването на европейския социален модел,
но различно участват и се реализират в законовите и подзаконовите
актове, както и в споразуменията между работодателите и трудополагащите.
Социалните модели на национално равнище се различават по начин на възприемане и отговор на регламентите и по степен в постигане на целите на общия модел в зависимост от икономическото равнище, разполагаемите ресурси, политическите нагласи и силата в управлението им, но затвърждават успехи в полза на развитието на този
уникален наднационален модел за масово благоденствие (well-being)
на населението. В този смисъл моделът трябва да се преценява не само по принципа на диалога между работодатели и изпълнители (трудополагащи или работници, чиито доход, квалификация и образование,
социална и здравна защита се приемат на задоволително възпроизводствено равнище в качеството им на човешки капитал). Социалният модел се отнася фактически за цялото общество, за всички категории хора – работна сила или икономически активно население като част от
активното население (на възраст 15-64 години), неактивните лица и
детските и непълнолетните групи или общо всички поколения на цялото население.
10

Най-високи постижения в осъществяването на модела се отбелязват в икономически най-развитите страни в ЕС, независимо от различията на националните социални модели. Предвиждането на конвергенция, съкращаването на дистанцията между високоразвитите и
изоставащите страни, включително посредством инвестиционни инструменти, т.н. структурни фондове (за регионално развитие, кохезионен и социален фонд) изразява увереност в перспективата за преодоляване на изостаналостта и развитие на общия социален модел. Оценки за обща степен на well-being няма и това е естествено след като се
възлага на държавите сами да я определят в зависимост от националните условия. От това проличава перспективата за по-нататъшната
разнородност на модела, дори до неуспех в конвергенцията, прави неясни хоризонтите на модела и възможностите за постигане на задоволително равнище на well-being сред индивидите, общностите и между
държавите, както и за преодоляване на нарастващото неравенство в
индивидуалните доходи и в икономическото равнище (БВП на човек).
Известно е, че най-силните противоречия и нарастването на икономическото неравенство, отклоняващи социалния модел, са свойствени на
страните в преход. Именно в тях се събират най-противоречивите фактори, трудности и противопоставяния. Те имат различен състав и особености по страни, все още непроучени и недооценени цялостно. Това
се отнася и за България, макар да има множество проучвания от фрагментарен характер, действащи политики и мерки.
Преходът към пазарна икономика в България е преход към европейския социален модел. Многостранният объркан и лошо управляван
преход към пазарна икономика е фактически преход към съответстващ
на капитализма социален модел с двете му неизменни и противостоящи страни – на частно собственически притежатели на капитала и
производствените средства и на труда, интерпретиран най-често като
човешки капитал. Надрастването на смесени и облагодетелствани групи отдавна подменя класическото разделение на господстващата и работническата класа, но не премахва принципното противопоставяне
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общо на две, различни по собственост, властови позиции и интереси,
страни. Вмъкването у нас на неолибералния модел на икономическо
развитие със свободно финансово-стопанско функциониране и неконтролиран от държавата пазар доведе до унищожителен стрес действащата до 1990 г. икономико-социална система от социалистически тип с
принципното разделение: държавата-собственик и трудещите се – стопани. Само за една година броят на заетите спадна с 1 милион, обект
след обект застояха и спираха дейностите в материалното производство, още в първите години на прехода външните емигранти стигнаха до
230 хил., а естественият прираст стана отрицателен за повече от 20
години. С над половин милион загуба в броя на населението през
2008-2017 г. при смъртност от 14.5 до 15.1‰ и раждаемост от 10.2 до
9.1‰, България се числи към семейството от държави на ЕС с 0.29% в
общото средногодишно възпроизводство на БВП и 1.4% от общия брой
на населението им.
Вглеждането в имитирания на европейския социален модел в
България насочва към изображенията на народностното объркване в
ориентирането към новите икономически и политически условия и възможности. Те са различно използвани или недостигнати от мнозинството. Проявява се стратегическа устременост, наследени качества и
жив интерес към реституирани материални средства, алчна и отмъстителна настъпателност, любопитство и егоизъм, романтична представа
за богат живот, престъпни склонности и насилие, и т.н.
Социалното диференциране се очертава, осъществява не по класическите исторически фази на капитализма. Първоначалното натрупване на капитала не е истинска основа на диалога за разпределението
на дохода между двата партньора. От властващата страна стоят много
заграбващи и неопитни бивши колеги със слаби морални устои и представи за равенство и справедливост. Формирането на различен за това
поколение социален модел е придружено с исторически различна морално етическа атмосфера, в която се вмества и насилието. Обяснени-
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ята включват и разнородни типове – политически, икономически, етнически, властови, морални и други – обществени неравенства.
Преходът към пълен и съдържателен европейски социален модел
е наложително да изживее специфичните за страните в преход трудности. Те са много повече от тези на трасиралите вече специфични социални устои в развитите страни по много причини и наложителни при
единствения аргумент – важността от градивно достигане на производствените отношения до степен, вече усвоена от тези страни, но не като постепенно настъпление към усвояваните от тях подходи, а като
експресно действие с положителни резултати. Изравняването на икономическото равнище е само част от целта за постигане на well-being
за всеки индивид и не се отнася само до заетостта и пряко до произвежданите доходи. Тук има място и нагнетената атмосфера, засягаща
цялата социално-икономическа система и надстройва потребителския
модел, и търсенето на ефективност само от икономическия растеж. Съдейки по прерогативите на социалната харта, социалният модел се отнася до всички лица и всички страни на тяхното възпроизводство, отразени в резултативните показатели на модела. Тяхната дезагрегация
показва отделните направления, фрагментите на явленията и събития,
запълващи съдържанието и облика на социалния модел в динамичната
социално-икономическа система. Съвкупностното му обхващане е
сложна мултидисциплинарна задача за йерархично обхващане на елементите на системата и нейните връзки с другите системи. Тази задача
може да има по-бързо решение чрез задействане на специфизирани,
фрагментарни или частични проучвания.
Излизайки от този (сложен, многопланов и разнопосочен) контекст, настоящото фрагментарно изследване се спира преди всичко на
избрани елементи и участието в социалния модел на жените като съвкупностен обект на обществено насилие в противоположност на делегираните им законови права и възможности в резултат на преходното
развитие на джендърния модел.
Европейският социален модел в България
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Приобщаването на България към ЕС е не само път на сближаване
и развитие на нейната икономическа и политическа система до равнището на цялата общност. Крайна и далновидна цел е осъществяването
на единен европейски социален модел, в който страната да заеме своето място, осигурявайки на гражданите си равни права за участие в
развитието и високо качество на живота. Параметрите на социалната
система се вграждат последователно, но и най-трудно в процеса на
конвергенцията. Много точно в изследването си проф. Кр. Петков посочва, че „единствено социалните потребности и услуги остават” (в
процеса на институционалното развитие на ЕС) „в значителна степен
подвластни на националните постижения, образци и стандарти”. Поставяйки по-нататък въпроса има ли единен европейски социален модел и разглеждайки три течения в теоретизирането му, авторът се позовава на принципите на модела и на институционалната му подкрепа.
Тези моменти представляват интерес включително до развитието на
съвременната икономическа криза, която изтъква острия проблем за
социалната уязвимост. Според заключителният документ на форума на
ЕС в Ница (2000 г.) европейският социален модел предлага системи с
високо равнище на социална защита, отчитайки разнообразието на
страните заедно с общоприето ядро от ценности. Възприемат се, както
вече се спомена, трите базисни ценности, дефинирани от Жак Делор:
икономическа конкуренция; социална кохезия и солидарност; отговорност (на равнище на всички институции и засегнати групи и индивиди). Социалната защита, допускаща социалния диалог, изявява фактически вътрешното противоречие на пазарната система и възможната
защита вътре в нея. Това личи от детайлизираните елементи на европейския социален модел, а именно:
● Трудов закон за работническите права.
● Заетост.
● Равни шансове.
● Антидискриминация
● Работническо участие, информация и консултация.
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● Признаване и включване на социалните партньори.
● Социален диалог и колективно договаряне.
Фактически, безработицата у нас остава висока по-дълго спрямо
икономическата криза 2007-2009 г., а през възстановителният следкризисен период относително спада и без да нараства осезаемо броят
на заетите, номинално заплатите нарастват. Безработните числено намаляват като категория регистрирани, но колко са без работа и обезщетения, или озовали се в сивия сектор е трудно да се знае, или
свърже с равнището на бедността, с родителската отговорност към деца и възрастните в домакинството. За 2015 г. е известно, че регистрираните безработни са 331 хил. От тях 73% не получават обезщетение
за безработица – нямат трудов стаж или е изтекъл срокът им на право
за обезщетение. Има препоръки срокът на лица с повече деца или такива с уязвими, инвалиди и зависими в семейната среда да е подълъг, но дали тази препоръка е в действие и доколко социалните помощи повдигат възможностите за издръжка е трудно да се определи. В
общия случай размерът и продължителността на плащането на безработен за-виси от осигурителния доход, върху който са правени вноски
през по-следните 2-3 години. При липса на доход и скривана част от
дохода, 60% от които да представлява обезщетение (за 4-12 месеца)
70% от обезщетяваните през 2015 г. безработни – 90 хил. получават
обезщетение от 7.20 лв. на ден или под 300 лв. месечно, което практически значи, че те се числят към бедните без възможности да извадят децата и възрастните си родители от рецесионното равнище на издръжка. Остава несъстоятелността на лицата в дългосрочна безработност и отказалите се и от нея или т.н. сива бедност, към която принадлежи доста висок дял от населението.
Както е известно, броят на бедните е трудноопределим. За страните от ЕС се анализира делът на лицата с материални затруднения –
средно от 8.2% за 2016 г., за България – 34.2%. Официалната линия
на бедност се определя от Министерския съвет на България и варира
във възходящ ред с твърде малка разлика спрямо съответната в годи15

ната минимална заплата: 2007 г.: минимална заплата 270 лв. – линия
на бедност 152 лв.; 2010 г.: 240 лв. – 211 лв.; 2015 г.: 380лв. – 286
лв.; 2016 г.: 460 лв. – 320 лв. При високата честота на получателите
на минимална заплата – 600 хил. у нас се формира голяма група от
работещи бедни и общо над 2.6 млн. бедни – 36% от населението,
включително възрастни. Отличаването на бедните деца по численост и
тип семейни и др. единици е трудно, но не невъзможно. Общият извод
е, че вероятно не са по-малко от 50% от децата, но че степента на
бедност е различна. Външно е по-малко отличима за по-високите детски възрасти, но затова е по-задълбочена, водеща до жизнено неблагоприятни последици, включително наркомания, безперспективност и
отказ от учене и работа, до престъпност.
Социалният европейски модел по принцип не изключва неравенството, бедността и наличието на бедни и уязвими. Социалната защита
има за цел да предпазва от задълбочаване на различията без обаче да
ги премахва.
Според експертите на Институт „Отворено общество” уязвими са
тези, които:
Не могат да ползват ресурси от миналото (спестявания).
Не могат да разчитат на ресурси от бъдещето (кредити).
Нямат достатъчен индивидуален потенциал (без образование
и квалификация), или са в недобро здраве и напреднала възраст.
Не разполагат със силна мрежа за социална солидарност.
Възможност за справяне с бедността са социалните помощи.
Най-често в социално уязвимите групи са хора от малцинствата,
лица с физически увреждания (инвалиди), деца в риск, лица със заболявания, възрастни хора, наркозависими. При дефиниране обектите
на социалната защита обаче има известно смесване на категориите.
Социалната защита, обаче, е нещо повече от обикновени „предпазни мрежи”, които могат да се очакват, защото е предназначена за
действия и при екстремни военно-политически ситуации, природни
бедствия, икономически кризи, болести с масово въздействие.
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Социалната защита на България в изминалите години с характерните сътресения от кризата 2007-2009 г. устоя на натиска финансово
да се ограничи, но е слаба поради липса на достатъчно ресурси и икономически загуби, а това разшири и задълбочи социалната диференциация.
В социалния модел е основно отношението между двете страни
на икономическото възпроизводство и на двете страни на жизненото,
демографското възпроизводство. Тяхната проблематика на съвременен
етап съдържа джендърните аспекти. Те се породиха в стремежа и борбата за признание и нарастване на възможностите на жените да участват в обществения живот с достойнство и равни права в сравнение с
мъжете, на първо място в трудовия и обществено-политическата сфера. За разлика от проблемите в сексуалните, семейно-битовите отношения и индивидуалните нагласи, понятието ползва родовото определение за групата мъже и жени (gender- мъжки женски род). Така то не
се слива със сексизма и други понятия като еманципация, алтруизъм,
хуманизъм, дискриминация. Без да се отрича връзката им с тях обаче,
приема се, че джендърната проблематика се откроява по-добре и подействено като самостоятелна област с практико-приложни резултати.
Всеки разработвал проект за дейност, финансирана от ЕС, знае, че
една от напречните три линии в обосновката на проекта е джендърната, макар най-често да се ограничава до броя на жените, предвиден за
участие в проекта.
Тази линия много по-пълно просветва и в социалния модел. Той
откроява и не само принципното двустранно разделение на общността
по социален статус и материално състояние, овластяването и сблъскване на интереси, но и тези белези спрямо мъжете и жените. Противопоставянето се дължи на тяхното различие и сблъскване на интереси,
но в системата на отношения това са двете основни групи на възпроизводството на човека. Мъжете и жените – с индивидуалното им и обществено поведение и биологична предопределеност – са неизменно
цяло на възпроизводството. Различието в предназначението на функ17

циите им е и първооснова на отношения, но сред биологичното задействие и инстинктивността се вмества човешкото съзнание в индивидуална и социална изява. Така се формира определено критично отношение към поведението и връзките между двата пола, които освен
сексуално-емоционална са и родителски, материално-битови, и трудови. Постепенно в историческо време се развиват правила и норми за
поведение, различни възгледи за живот и справедливост, а оттам – за
равенство. В стихийното формиране на позиции и отношения между
мъжете и жените става съзнателно и амбициозно задържане, придобиване и закрепване на различни социални позиции в изгода на по-силните – физически, властово, материално в масовите прояви на семейно-родовите и по-високите съобщества. Назрелите потребности за равнопоставеност, като джендърни проблеми, са своеобразен израз на този дълъг процес. Той практически е недовършен, различно третиран и
възприеман от страните и разнородните общества по вид и степен на
развитие, достигнали или не еманципацията на жените.
Появата на джендърните категории в най-развитите райони убедително потвърждава връзката им и с диалога на двустранното партньорство в социалния модел. Не случайно досега джендърните отношения и различия се характеризират според незадоволителното участие на жените в работната сила и трудовите доходи. Тези признаци са
характерни и за нашия социалистически социален модел. Това се доказва чрез сегашните по-ниски пенсии на жените и потвърждава еднотипността на джендърните отношения и насилието сред тях при всеки
двуполюсен социален модел, възпроизвеждащ човечеството с неговите
природо-биологични особености и поведенчески нагласи.
Социално неравенство
Както вече се спомена, за социално неравенство се говори и пише от векове, защото то е естествено свойство на възникването и съществуването на обществата, независимо по какви признаци и цели се
припознават, омаловажават или притъпяват. Фактът, че е злободневна
тема и в XXI в. дава право да се приеме дори за постоянно и присъщо
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на човешкото съществуване свойство, независимо от останалите в историята опити за преодоляването му. Дискусионните направления в
обясненията на произхода и проявите му са много и още по-усложнени
от развитието на социологията. Ако някои моменти тук представляват
интерес, то е защото т.н. социална, а и индивидуална обществена уязвимост са производни на социалното неравенство, което е също неотменен белег на европейския социален модел.
Същественият въпрос, обаче, е за признаците на това неравенство, а той опира до този за произхода им, а и оттам – за притъпяване
или отстраняването им, ако е практически възможно. В теориите тези
няколко въпроса доста често са смесени или отговорите им, съзнателно или не, са замъглени, или пък дори перифразирани.
Терминът „социално неравенство” обозначава сбора от признаци
на обществено произведени неравенства между хората и съвкупността
от природно обусловени и придобити нееднакви качества, които в дадено време и място имат социално значение. Под „социално значение”
се има предвид свойството на даден признак да бъде основа за определен вид позиция на индивида и група индивиди, който ги прави различни от други в общностния живот, където има стремеж за преодоляване на неблагоприятното въздействие, както и за задържане или
предизвикване на неравенство. Обществено произведените неравенства са свързани главно с богатството, властта и престижа. Всяко конкретно общество ги възпроизвежда по свой специфичен механизъм. Те
са свързани с природно обусловените неравенства, които обхващат
признаци като раса, пол, възраст, трудоспособност, инвалидност и др.
Тяхното значение е свързано не толкова с природата на тези признаци
са-ми по себе си, колкото с това, че те обуславят общественото обвързва-не на индивидите с определени среди, позиции и роли. Например
преминаването от една възрастова група в друга като правило е решаващо за мястото на индивида в семейството (дете, родител) и в системата на икономическия живот (трудово активен или не). В обществата,
където доминират патриархалните традиции, възрастта обуславя до
19

голяма степен достъпа на индивидите до различните роли и позиции.
Известно е също така, че в теорията на социологията се употребяват
два термина – социално неравенство и социална стратификация.
Обикновено в тях се влага едно и също съдържание, като те се отнасят
за един и същи кръг от явления и обекти. Принципно обаче, терминът
„неравенство” е по-широк по съдържание от термина „стратификация”,
който предполага известно разделяне на единиците по групи според
степента на дадения признак.
Неравенството е термин, който обхваща всички йерархически
подредени социални различия, докато стратификацията е термин, с
който се обозначават определени форми на йерархически подредени
социални различия. Практически, терминът „стратификация” възниква
за да обозначи някои особени форми на неравенство. С течение на
времето, обаче, съдържанието, което се влага в него, се разширява и
затова той се употребява като синоним на термина неравенство.1
Проявите на неравенства не са еднозначно силни и непредвидими, а освен това те са и двигателна сила в човешките стремежи за
свобода, справедливост, благосъстояние, възможности и развитие.
В своята книга „Равнището на духа” Уилкинсън и Пикет, въз основа на очертаващи се тенденции на подоходните неравенства, разглеждат в сравнителен план страните, които са високо развити и с високи неравенства, и страните, които също са високо развити, но които
се характеризират с по-ниски степени на неравенствата.2 Анализирайки и представяйки множество емпирични данни, авторите обобщават
резултата в подзаглавието на книгата си „Защо по-равните общества
почти винаги се справят по-добре?”. Така изтъкват многобройните последици от високите равнища на подоходните неравенства за всички
области на живота. Приемат ги като застрашаващи благосъстоянието и

1

Петков, Кр. 2013. Европейска икономическа и социална политика. Сравнителни анализи. Пловдив,
ЕКИУ, с. 23, 77.
2
Wilkinson, R., K. Pickett. 2009. The Spirit Level. London, Penguin Books, p. 103.
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живота на хората, при това на хората от различни подоходни групи и
класи, включително и високодоходни.
Причините за историческото изоставане на Източна от Западна
Европа обикновено се търсят в силното икономическо неравенство и
разликата между свободен и принудителен труд. Невъзможността на
страните и обществата, на социалните регулации да осигурят свободи,
които са основни за икономическата и социалната динамика, определя
изоставането в развитието. Подобна философия, обаче, възприема, но
и представя неравенството като съпътстващо развитието свойство, но
не го обвързва с кризисните явления.
Виждайки развитието и модернизирането в пряка зависимост от
разпространението на богатство, власт и възможности, редица изследователи признават, че практически във всички западни страни, а поспециално в по-високо индустриализираните и по-пълно модернизираните, през изминалия век е имало огромен напредък към социална
справедливост във всяка област на живота. Променя се разпределението на дохода, огромна маса население придобива добър стандарт на
живота и като средна класа с възможности дава тласък в развитието.
Приема се също, че общности, на които е осигурена в по-голяма степен социална справедливост в преодоляване на неравенството в начина на живот, съществуват при доста по-спокойни и мирни отношения
между хората, както и между тях и държавата. Социалните неравенства, обаче, по някакъв начин нарушават мирните отношения в личностните и междудържавните връзки.
Съвременни изследвания в различни области фокусират вниманието също и върху различни типове властови неравенства, които могат да са и изключително вредни. От положението, което човек заема
в йерархията на социалния и трудовия живот, понякога доста зависи
не само неговото лично благосъстояние и съществуване, а и здравето
му. Общо взето, хора на ниски позиции са повече подложени не само
на лишения, но и на стрес, тъй като решенията обикновено не са в
тяхната сфера на компетентност и стремежи, а пък и съответно ежед21

невното им поведение е подчинено на вътрешна несигурност и външен
контрол, в който често може да е налице и някаква форма на насилие.
Дори заболяванията могат и реално се оказват известен симптом
на засилен контрол и власт върху индивидите, т.е. властовите неравенства пораждат и здравни неравенства. Този кратък коментар, свързан с неравенствата (властови, подоходни, здравни) подсказва, че социалните неравенства могат и да бъдат не само подоходни. Това обстоятелство предполага и практически разгръща по-голям спектър в изследванията върху уязвените групи, включително в джендърен аспект.
Интересът към различните видове социални неравенства по
принцип не бива да означава единомислие. Противопоставянето обаче
на различни идеологии и политически практики затруднява рационалното и ефективно използване на условията, а и обуславя малки възможности или форми за преодоляването на неравенства. Затова по отделни проблеми на неравенствата доста често трябва да има постигнат
консенсус, който обаче да се съобразява поне с три важни ориентира:
─ Проблемът за различния фокус и равнището. Както посочва А.
Сен, има разнообразие, несъответствие във фокуса, защото всички основни етически теории на социалното устройство потвърждават наличие на равенството в термините на някаква фокусирана променлива,
въпреки че променливите, които се избират, са твърде различни в отделните теории. Може и да се покаже, че дори тези теории, за които
широко се приема, че са „срещу равенството“ (и често се описват като
такива от самите автори), се оказват егалитарни в термините на някакъв друг фокус”.3 Различията са резултат също и от отговора на въпроса: равенство в какво, а не по принцип равенство или неравенство.
─ Проблемът за социално конструираните неравенства и естествените различия между хората. Ако грубо се разделят теоретичните
перспективи на такива, които оспорват неравенствата, и такива, които
потвърждават тяхната полезност, не е трудно да се забележи, че в се-

3

Sen, A. 1992. Inequality Reexamined. Harvard University Press, p. 88 et al.
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риозните научни анализи доста често става дума за съвършено различни неща. В първия случай, например, се дискутират социално конструирани неравенства, които не са ефективни за обществото и за човешкото развитие. Във втория обикновено се третират естествени различия между хората и за необходимостта от тяхната диференциация.
Подмяната на въпроса за обективен анализ на неравенствата, като закономерност и тяхната социална роля с въпроса за „невъзможното“
равенство като правило, придобива идеологична насоченост.
─ Проблемът за социалната ефективност на неравенствата. В обществата съществуват различни типове неравенства и естествени различия. В тяхното сложно конструиране прозират отговори на въпросите: какво обществата ценят, какво стимулират и какво санкционират.
„Релативните предимства и пречки, които имат хората, сравнени един
с друг, могат да се разглеждат в много различни перспективи, включващи например свободи, права, доходи, богатства, ресурси, потребление на основни стоки, комунални услуги, възможности, т.е. въпросът
за оценката на неравенството включва избор на критериите и средата,
в която равенството се оценява”.
Тези изводи са изключително релевантни, ефективно пасващи на
джендърната проблематика без обаче да се изключва и наличието на
много други възгледи и опции.
Сред първите учени социолози, представителите на функционалисткото направление, които открито утвърждават социалното неравенство като задължителен и при това изключително позитивен елемент на стратификацията, са К. Девис и У. Мур.

4

Според формулира-

ната от тях теория на социалното неравенство стратификацията съществува, защото е нужна и полезна за обществото. Всяко общество, за
да функционира добре като социална система, трябва да диференцира
индивидите според престижа и уважението в съответствие с важността

4

Davis, K., W. Moore. 1945. Some Principles of Stratification. American Sociological Review, vol. 10, 1944, 2,
Annual Meeting Paper, April 1945, p. 243, Лавренцова, Е. Теории на социалното неравенство като основа
за стратификацията. Стара Загора, Тракийски университет.
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на осъществяваната от тях социална функция и да притежава „определена степен на институционализирано неравенство”. Оттук социалното неравенство придобива вид на „неосъзнато развиван механизъм,
благодарение на който обществата могат да бъдат сигурни, че найважните позиции добросъвестно се попълват от най-качествените хора”. Авторите специално подчертават изключителната ценност на този
механизъм, тъй като той осигурява запълване на всички статуси в социалната структура и мотивиране в изпълнението на съответните социални роли. Едновременно с това се осъществява и придвижване на
талантливите, и на квалифицираните хора към съответни, най-значими
позиции в обществената йерархия. Тук обаче е мястото да се прецени
доколко това се постига сред социалните съвкупности жени и мъже.
Привържениците на конфликтологичното направление използват
за основа идеите на К. Маркс, главно фокусирани върху проблемите
на експлоатацията и класовото разделение. Приема се, че разслояването в обществото съществува в полза на тези индивиди и социални
групи, които притежават монопол върху ресурсите и властта в обществото. Не общността, а съществуващите разлики в интересите на двете
противоположни страни е в центъра на тяхното внимание. Начинът на
производство и равнището на научно-техническия прогрес детерминират еволюционните процеси в обществото, но и определят социалното
разслояване и неравенство. Класите заемат фиксирано място в системата на общественото производство, което се определя от отношението им към собствеността върху средствата за производство. Класата,
която владее тези средства, изцяло се разпорежда с тях и установява
начина на тяхното използване. Тя създава специфична организация на
производството и определя характера и конкретните форми на разпределение на доходите. Така обаче, в значителна степен може да или
реално се ощетява противоположната класа, непритежаваща средствата за производство. Това принципно противопоставяне лежи и в съвременния социален диалог, но е смесено в сложната система на групо-
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ви и междугрупови отношения при различна степен на властване и
притежания на материално-финансови и интелектуални средства.
Утвърждаващото се информационно и постматериално общество
измества по своему и постулатите от началните фази на капитализма.
Потвърждава се, че определянето на неравенството вече не може да е
фокусирано само върху материалното неравенство и, по-конкретно, по
отношение на доходите.5 Някъде доста настрани реално остава въпросът за нарастването на доходите на средната класа при паралелно
увеличаване на БВП. Тогава маргинализираните групи покачват доходите си благодарение на по-високите темпове на растежа на социалните фондове, макар изравняването или приближаването им спрямо
средната класа да е привидно заради ниската базисна основа на индексирането. Изводът е, че оценка за неравенството под въздействието на определени фактори не може да се прави, ако се възприемат
пряко старите стереотипи за дисекция на обществото. Въпросът е,
обаче, какво ни разкрива съвременният смисъл на категориите, свързани с неравенството. Един от отговорите е в реализиране на политиките за равнопоставеност на жените и мъжете като джендърни социални общности, в отношението между които се вмества и насилието.
Социалното неравенство, разбирано в широкия смисъл на съвременното развитие на общностите и индивида се отнасят и до идентификацията му. В този контекст, както беше споменато, А. Сен много
точно посочва, че се получава представа за неравенство или равенство, именно когато се посочи в какво то се изразява. В случая бихме
добавили, като необходимо и полезно, и когато се знае от каква позиция се или трябва то да се оценява – тази на обекта, или на субекта.
На практика, параметрите на тези социални съвкупности се разпознават по споменатия вече европейски социален модел. Няма позиция за критериалната оценка на различията, по която така да са групирани индивидите, че да формират по-еднородни вътрешносъвкуп5

ИПИ. 2014. Проектът „Активно гражданско и добро управление в борба с бедността. Бедност и неравенство в България”. Методологически коментар и преглед на данните.
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ностни социални групи като обект на специално внимание и политики.
И когато се говори за джендърни уязвими групи, те да не се смесват
със сексизма, сексуалното насилие или класическата дискриминация.
Дискриминацията и насилието сред женското население в
джендърните отношения
Дискриминацията не само засилва насилието, а и уязвимостта в
икономическата и социалната сфера, но също и в духовната, и то с
тежки последици в преживяванията на всички поколения. Това не значи, че у нас липсва осведоменост за антидискриминационната политика на ЕС или за законите и нормативните актове у нас, които целят
пряко или косвено ограничаването й, опирайки се на международните
съглашения и декларации. Особено място заема Конвенцията на ООН
от 1965 г. за премахване на всички форми на расова дискриминация.
Тя е насочена срещу всички форми на расова дискриминация6
като обвързва упражняването на правата на индивидите по Всеобщата
декларация за правата на човека със забраната на каквато и да било
дискриминация, особено що се отнася до раса, цвят или национален
произход. Нещо повече, във встъпителната част на Конвенцията е отчетен историческият генезис на расизма, доколкото като осъдителни
са посочени колониализма и всяко практикуване на сегрегация и дискриминация, в каквато и да било форма и където и да съществуват.
Изрично е подчертано, че всяка доктрина за превъзходство на основата на расова дискриминация е ненаучна, морално осъдима, социално
несправедлива и опасна, и че няма оправдание за расовата дискриминация на теория или на практика където и да било. Идеята за етническата принадлежност също е израз на взаимодействието на различни
признаци и категории, включително раса, пол, произход, националност. Ethos (гр.) означава група, общност, споделяща общи културни

6

Приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации с резолюция 2106 А (ХХ) от
21.12.1965 г. Открита за подписване в Ню Йорк на 07.03.1966 г. и влязла в сила от 04.01.1969 г. в съответствие с член 19 на Конвенцията. В сила за България от 04.01.1969 г. и оттогава страната ни е поела
задължението по чл. 3 от нея. Конвенцията е обнародвана в ДВ., бр. 56 от 10 юли 1992 г., в ДВ., бр. 19 от
24 февруари 1995 г. Издадена е в Сборник с международни документи, 1992 г.
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ценности. Етническата принадлежност предполага достоверна концепция за общ произход. Взаимоотношенията в групата се характеризират
с висока степен на солидарност и кохерентност, обща култура и преживявания. Всяка принадлежност per se включва субективни елементи
на структурата на идентичността в процесите на идентификация с определена група, както и съответната реакция на определения за някаква идентичност, наложена отвън. Групата, бидейки разграничима
по отношение на етническия си произход, ако е част от населението,
се разграничава от другите, като достатъчна комбинация от споделени
ценности или поведение (обичаи, вярвания, традиции и характеристики, дължащи се на общо, или предполагаемо общо минало, дори ако
не са съставени от това, което в биологично отношение е общ расов
състав). При все това, етническият произход е комбинация от социална идентичност в собствените представи, но също и в очите на тези,
които са социално разположени извън групата. Самоопределянето на
членовете на групата е необходимо условие за обективиране на принадлежност, но както се вижда от преценките за развитието на общностите, то не е достатъчно само по себе си. Традиционно е виждането, че расата предполага наличието предимно на биологични характеристики, докато етническата принадлежност – това на социалните.
Всъщност дискриминацията по признаци раса и етническа принадлежност е обществено проявима, пък и се явява „лесна за прихващане” от
правните норми, а и лесна за приемане от съдебната практика. Противоправните различия на база раса и етническа принадлежност засягат
широк кръг от обществени отношения, характеризирани с висок обществен заряд и с множество исторически проявления. Тенденцията е
обаче, те да загубват значението си на дискриминационни признаци, а
и да се превръщат в елементи, които сегментират доста сложни комплекси на съответен тип (социална и друга) закрила.
Расовата дискриминация е дефинирана в чл. 1 от Конвенцията.
Дефиницията има рамково значение по отношение на легалните дефиниции за дискриминация въобще. Дискриминацията се определя като
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всяко различие, изключване, ограничение или предпочитание на основата на раса, цвят, потекло или национален или народностен произход, което има за цел или резултат да унищожи, или увреди признанието, ползването, или упражняването на равна основа на човешки
права или основни свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, или в която и да е друга област на обществения живот. Подходът определено е многоизмерен – начинът на правене на
разлики (както като ограничение и предразположение, така и като
всяко изключване или предпочитание). Конвенцията приема, че признаците раса, цвят на кожата, рождение, национален или етнически
произход са различия, на базата на които може да бъде осъществявана расова дискриминация. Расистката мотивация поначало се третира
именно в контекста на който и да е от гореспоменатите признаци.
Забраната на расова дискриминация обхваща и предотвратяването на пропагандата на расистки възгледи и идеи. Ясни са поетите от
Република България задължения да осигури защита срещу тази дискриминация, задействана от расистки проповеди (включително по религиозни или етнически или националистически мотиви), разпространяване на идеи за расово превъзходство и омраза, или пък за подбуждане към действия (чл. 20, пар. 2 от МПГПП, чл. 4 от КПВФРД). По силата
на чл. 1 от Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата
с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством
наказателното право, всяка държава-членка предприема необходимите мерки за тяхното ограничаване.
Тези положения се вземат предвид и когато се предвиждат мерки
за изравняване на възможностите на лицата и групите, които се третират като неравнопоставени или уязвими. Правото на третиране като
равен не защитава малцинството като колективитет, нито пък поставя
последното над мнозинството. Вкоренените предразсъдъци, обаче,
доста често стават преграда за постигането на изискваното или вмененото от закона равенство. В практиката не са рядкост случаите, в които стереотипното поведение на преобладаващото мнозинство е водело
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до по-неблагоприятното третиране на лица от етническите малцинства. На този фокус стъпват и позитивните мерки, насочени към лица,
принадлежащи към такива малцинства. Съгласно чл. 54, ал. 1 от Конституцията на Р България, всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята
култура в съответствие с етническата си принадлежност, която се признава и гарантира от закона. Извеждането на етническата принадлежност „пред скоба” се свързва с позитивен ефект. На равнище ЕС с Договора от Амстердам от 1999 г. е създадена изрична възможност за
прилагане на действия за подпомагане в сферите на компетентност на
Съюза. При осъществяване на правомощията си, държавните органи и
органите на местното самоуправление са длъжни да предприемат
всички възможни и необходими мерки в полза на лица или групи лица
в неравностойно положение. Концепцията за равенство във възможностите (equality of opportunity), възприето в страните от ЕС, е до голяма
степен корекция на „чистата забрана” за дискриминация по конкретен
признак. Тя обаче стои на съответно разстояние от позитивните мерки,
като подчертава необходимостта от поправяне на съществуващите,
припознати като несправедливи, неравенства. Така намесата в антикорупционния принцип, който се прокарва по различен начин в действащото законодателство, всъщност е проявление на известната преразпределителна справедливост7 и стремежа към равнопоставеност.
Мерките, противопоставящи се на въздействието на дискриминацията върху неравнопоставените, не се отнасят за лица и млади групи,
принадлежащи единствено към расови и етническите общности. Те винаги имат не само генезисен, но и социален елемент, т.е. те не стъпват
единствено върху формалната принадлежност по признак за произход,
а са насочени към определен социален признак, на първо място доход
и притежание. На такава плоскост следва да се разграничава и включ-

7

Лазаров, Ив. 2014. „Дискурса либерализъм-равенство” в условията на представителното управление
(Дискурс по Джовани Сартори в неговата „Теория на демокрацията”), Политически науки и обществени
комуникации, 6, е-Journal VFU.
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ването (inclusion) и интеграцията (integration). С първото се цели приобщаване без да се засегне самостоятелността и уникалността на лицата, принадлежащи към групата и самата група. Съгласно доклада на
ЕС от 2004 г. за социалното включване, „социалното изключване“ се
дефинира като процес, при който определени хора биват изтласкани
на ръба на обществото и възпрепятствани от пълно участие в него поради своята бедност или липса на базови компетенции и възможности,
или в резултат от дискриминация. Това, по някакви начини обаче, ги
отдалечава от възможността за работа, доходи и образование, както и
от различни видове социални и общностни мрежи или дейности. Те
имат ограничен достъп до власт и до органите, вземащи решение, често се чувстват безвластни и неспособни да упражняват контрол върху
решенията, които влияят върху техния ежедневен живот. От тук следва, че мерките за противодействие да имат комплексен характер.
На социалното включване, като функционална и институционална задача, стояща пред обществото и държавата, е посветена Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. С този стратегически документ се преследва
единна, последователна и устойчива политика в областта на социалното включване. Предполага се интегриран подход и междусекторно
сътрудничество на национално, регионално, областно и общинско равнище. Визират се приоритетни направления и дейности за развитие на
политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 г.8. Документът е приет с Протокол № 5.1 на Министерския съвет от 06.02.2013 г. Стратегията рамкира конкретните цели на
политиката на социално включване спрямо уязвимите групи. Набелязва целеви групи, основни приоритети, конкретни мерки, отговорни ин-
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http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=790. Националната стратегия за
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е в съответствие с Националната
програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), актуализираната Национална програма за
реформи на Република България (2012-2020 г.), Националния социален доклад на Република България
2011-2012 г. Планът за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е приет с Решение № 655 на Министерския съвет от 31 август 2015 г.
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ституции. Сред изрично установените цели на базата, на които се основава и въпросната Стратегия, е и недопускането на дискриминация
при осигуряването на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.
Като основни приоритети са изведени: осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно
включване на пазара на труда; осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; осигуряване на равен
и ефективен достъп до качествено здравеопазване; премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги
за социално включване; осигуряване на устойчивост и адекватност на
социалните плащания; подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване
и др.
Практиката на оторизирания българския орган, контролиращ
спазването на равенството – Комисията за защита от дискриминация,
– доказва известния извод, че дискриминирането на лица, принадлежащи към етнически групи използва целия вариатет от дискриминационни прояви, сезирани в действащото законодателство. Не е възможно
обаче джендърните съвкупности да се подведат под класическото определение за дискриминирани, нито мерките и споменатата практика
да се приемат за противопоставяне на джендърната неравнопоставеност във вреда на жените. Има опити на редица изследователи да
приемат джендърната сфера за дискриминационна, защото в неравнопоставеността се проявява сянката на дискриминация, но мерките за
интеграция или пък за социално включване на уязвимите не съвпадат.
Социалните признаци, доходното разпределение и придобиване,
природата на двата полюса на социалния модел имат, обаче, по-друг
характер или източник. Тук двата полюса са единството на човешкото
възпроизводство с емоционална и сексуална връзка, която следва
елементите на системата мъже-жени със социални признаци на йерар31

хически равнища индивидуално партньорство и общност с властови
позиции в нея на индивидите – мъже и жени.
В расово-етническите отношения се проявяват инстинктивно интелектуални подбуди и пряко враждебно родово отношение, разграничено като дискриминация. В нейните прояви – нетърпимост, враждебност, отчужденост, насилие и непоносимост са характерни и доста пооткритите форми и своеобразно смесване с материално-икономически
жизнени интереси. Възпроизвеждането на двете противостоящи страни
е при различни условия; надмощието на едната може да възпрепятства това на другата, да я уврежда и възпира развитието й, често безрезултатно или като загуба на обществото и физическо унищожаване.
В отношенията мъже-жени възпроизвеждането е общата основа
на съществуването като популация, враждебността и насилието на едната страна не носи характер на унищожител на другата и при найкрайни случаи на физическо посегателство, възползване от нея и в
нейна вреда. Противопоставянето се проявява в друга среда – на естественото им индивидуално почифтно равнище с неизменната форма
на дом-място за приютяване, гнездо за придобиване и отглеждане на
новото поколение, често в средата на голямото семейство и рода. Тази
среда, като във всяка родствена група на социалните животни (стадо,
прайт), отрежда място за всеки индивид във вътрешната организация,
позиции и функционални зависимости при задоволяване на биологичните и материалните потребности. Излизането на производството и естественото възпроизводство от тази първоначална среда променя функциите, позициите и отношенията на подчиненост, засилва заинтересоваността от лична изгода, удовлетвореност и овластяване и ги прави
колективно подпомагани в полза на по-силната страна. Социалният
модел на дома се променя – в клетка на модела на общността като отношение между големи групи с подобни признаци – мъже и жени в неотменимия им състав от два полюса в една възпроизводствена сфера.
Противопоставянето им не е, а и не може да бъде цялостно, засяга отделни страни, групи и личности и не е по същество дискриминацион32

но, дори когато наподобява признаците му. Проявите и произходът на
насилието в развитието на джендърните отношения се третират като
обществени, вън от сексуалните и домашните. Макар да носят следи от
последните, те обаче имат и по-специфичен характер. Разграничението на обществените форми на насилието е отговор за мястото и значението им в социалния модел. В неговия двустранен състав джендърните отношения са отразители на разпределителните противопоставяния.
Обсег и бъдеще на джендърната проблематика
В социологически смисъл т.н. gender неравенство се третира като специфичен белег на определени различия в статуса, овластяването и престижа на групите и общностите жени и мъже в полза на мъжете. Различията са по няколко признака – главно за участието в труда,
заплащането му, професионалната принадлежност, участието в обществения и политическия живот, кариерното развитие, по-малко в духовната сфера.9 Няма комплексна оценка за участието на жените и техния
принос в цялостното развитие и икономическия растеж. Преди 3-4 десетилетия организацията за жените на ООН предложи (с оглед на обхващане на икономическото участие и принос на жените, включително
чрез неформалния сектор и други битови параметри, към сметка Производство на БВП съгласно Системата на национални сметки) да се открие сателитна сметка за вложения труд и пр. на жените. Предложението обаче остана само като идея, а равнопоставеността започна да
се разглежда като дискриминационно повлияна. Донякъде това се
свързва с отношенията между поколенията и ейджизма, но няма оценки по възрастови и професионални признаци и прояви във всички сектори на развитието, а и по равнища в икономиката. По същество проявите на различия в социалния и индивидуалния живот са свързани не
само с доходите и битовите условия. Нарастването на заетостта сред
възрастното женско население не е напредък и поддържащ фактор в
проявите на равнопоставеност през кризисни условия, дори когато се
9

Todorova, E. 2013. An Introduction to Modern Sociology. Sofia, University of National and World Economy,
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оценява подобрението в материалната издръжка.10 Затова остава и въпросът за неговата устойчивост. Равнопоставеността на жените е своеобразен израз на същността и спецификите на даден начин на живот.
Тя следва да засяга всички области на живота и на всички техни равнища, без да изключва самото поведение на личностите и техния душевен комфорт. Тук е намесата и на психологията, и на геронтологията и медицината, както и на знанията за социалната среда и модели.
Съвременната постановка за различията и равнопоставеността
между жените и мъжете е израз на реализиране на утвърдените права
на жените, в обстановка на обществени препятствия от няколко източника. Първите и отдавна проследявани акценти се отнасят до участието в обществен труд, където са насочени и най-много изследвания,
третиращи заплащането на положения труд, условията на работното
място, работното време, съчетанието на задълженията на жената като
майка, съпруга, труженичка и т.н.11 По-малко се заделя внимание на
кариерното развитие, образованието, участието в услугите, политическия живот и управлението, в бизнеса и т.н. Обвързването на признаците по сектори, факторни влияния, до диференция в социалния статус и индивидуалните нагласи, целите, и т.н. са предстоящи задачи.
Поставянето им означава, че джендърната проблематика се разраства
като специфична област, която не може да бъде вън от вниманието на
управленските институции и обществеността. Налагат се уточнения на
категориите и понятието за джендърни отношения, за същността на
насилията от физическо и вербално естество. Съществува, например,
принуда за постъпване на работа от жената, когато финансово материалните средства на семейството са недостатъчни за издръжка на семейството. Има принуда за поемане на каквато и да е работа когато
жената е сама или глава на семейството. Разпространена е практиката
мъже-началници да предоставят на жените по-ниско платени изпълни10

Найденова, П. 2016. Джендър различия в заетостта, доходите и стандарта на живота на възрастната
работна сила. // Население, 3, с. 80-101.
11
Михова, Г. и кол. 2007. Работно време, условия на труд, демографско поведение. София, „Акад. Проф.
М. Дринов”, с. 97-157.
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телски, но решаващи длъжности. Има бизнесмени, които предпочитат
жени, на които плащат по-малко за по-удължено работно време. Във
всички случаи се подпомага неравнопоставеността над официалната
рамка на заплащането на труда, уговорена в диалога между работодатели и синдикати. Вън от оценката за насилие, както и за сексуалните
злоупотреби, тези случаи увреждат социалния модел. Кръгът проблеми
от този аспект са много и незапълнени. Остава незасегнат и още един,
нов аспект от развитието на джендърните отношения. Той се поражда
именно когато жените в някои направления постигнат равнопоставеност и дори превъзходство – в управлението – администрацията, бизнеса. Интересно е обаче, дали тези жени биха подкрепяли равнопоставеността от другата страна на позициите си, в какви варианти или с
какви механизми на отказ те могат да проявят насилие, или дори отмъстителност. В крайна сметка, въпросът е, подобен преход към равнопоставеност доколко може да съдейства развитието и благополучието (well-being) на бъдещото младо поколение и на социалния модел.
Равнопоставеността на жените спрямо мъжете предпазва жените
от по-голяма експлоатация, понижено достойнство, ограничения в образованието и кариерното развитие, и социалния модел – от деформация, обаче не го променя. Съпоставката и достигането на равнището
на мъжете по определени признаци е своеобразно обществено настояване, ако не насилие за масовото им признание на свободата на жените. То е качествено достижение, но не и за пълно повдигане на качеството на живот. Затова именно джендърната проблематика следва да
се освободи от подобни и други ограничения по пътя на развитието си.
Единствено така, тя ще съдейства за утвърждаването на един друг, подобър благополучен свят за живот и съзидание на жените и мъжете.
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ПРЕХОДЪТ И ОБЩЕСТВЕНОТО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИТЕ
Геновева Михова
Въведение
Изборът на темата за „общественото насилие” и възможността тя
да бъде откроена като отделен проблем намира опорни точки поне в
няколко основания. В същността на понятието „насилие над жените”
се включва оценката му като една от най-тежките форми на нарушения на човешките права по признака „пол”. Освен на индивидуално
равнище те засягат съвкупността на жените като цяло, определена роля в което играе и обществената среда в която протича животът им.
Съгласно други дефиниции, насилието над жените се окачествява като
форма на дискриминация, разбирана в смисъл на различия, изключвания или ограничаване на полагащи се права, оспорвани въз основа на
пола. Тези ограничения и лишения се разпростират върху определени
категории граждани по дадени признаци, определящият от които в
случая е принадлежността им към жените. Сред видовете насилие над
жените, освен физическото, сексуалното и психологическото, съществено място намира и икономическото, свързано с модела, принципите
и механизмите на стопанското развитие. Сред формите на насилието
важно място заема експлоатацията и съвсем не е случайно, че първите
социални движения на жените възникват и са насочени срещу експлоатацията на женския и детския труд. Извеждането на проблема за общественото насилие като специален ракурс произтича и от обстоятелството, че нарушаването на правата на жените става и по причина на
социално-конструирани роли, поведения, дейности и нагласи, които
обществото по своите критерии диференцира като присъщи на мъжете
или на жените, но и ги утвърждава като обществени норми. Проблемът
има безспорна връзка с предразсъдъците, обичаите, традициите, свързани с личността и мястото на жените, чието продължително въздействие създава стереотипи, възпроизвежда модели на поведение, допускащи доминацията на мъжете над жените. Обществото разполага и със
свои механизми, чрез които участва във формирането на съответни
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нагласи, убеждения и поведенчески модели, в стимулирането и санкционирането им. Насилието над жени, основано на пола, до голяма
степен е резултат от неравнопоставими властови отношения, които
имат за следствие подчинеността на жените не само в частната, но и в
публичната сфера1. Между многобройните документи на международно
равнище за премахване на различните форми на насилие над жените,
(Конвенцията на ООН за премахване всички форми на дискриминация
по отношение на жените /1992 г./, Декларацията за премахване на насилието на Генералната асамблея на ООН /1993 г.:, документите на
Световната конференция на ООН за жените /Пекин, 1995 г.:, на Съвета на Европа /СЕ/ 1993, 2002, 2005 , 2016 г., и др.), Третата европейска конференция на министрите на страните от СЕ, (1993 г.) приема стратегии за премахване насилието над жените в обществото чрез
утвърждаване на нови модели на поведение на мъжете и жените при
активното съдействие на медиите и структурите на гражданското общество. Този момент присъства и в постановките на Истанбулската
конвенция (2016 г.), където се апелира проблемите за премахване на
насилието да се разглеждат в рамките на един много по-широк контекст. Защото е немислимо такива права на жените, като правото на
живот, на сигурност, свобода и достойнство, физическа и емоционална
неприкосновеност, да се решават извън обществото и да зависят само
от личността на жените. Всичко това прави логически обоснован и теоретико-практически обясним резонният, а в нашата смутна и преломна историческа съвременност и ескалиращият интерес към явлението
„обществено насилие” над жените. По-скоро, би следвало да се приема за неестествено игнорирането му, което на практика би означавало
да се пренебрегнат редица икономически и социални фактори за ограничаване и преодоляване на това значимо предизвикателство.

1

Обяснителен доклад към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени
и домашното насилие, 11.05.2011. http://www.vmro.bg/media/filer_public/d7/7a/d77abce4-cf84-4588-b71dc8220282c755/istanbulconvention-explanatory-report-bg.pdf
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Пол и социални отношения
Придобилата изключителна актуалност по повод на Истанбулската конвенция джендър проблематика предизвика в последно време
оживени дискусии, в които, за съжаление, се включиха и хора, проявявайки пълно невежество относно същността на проблема. Общественото пространство бе залято от примитивни тълкувания на понятието
„джендър”, свеждайки го до признаването или отричането на съществуването на така наричания „социален” или „трети” пол. Разделителната гледна точка в състоялите се дискусии, в крайна сметка, се състоеше в това, че едните говорители защитаваха традиционното деление на човечеството на мъже и жени, а опонентите им изпадаха в панически страх, че такава позиция би била непреодолима бариера относно „признаването” ни за европейци и хора с модерно мислене. Така
и никой не разбра за какво всъщност става дума, когато неравнопоставеността между мъжете и жените се окачествява с понятието „джендър”. Учените останаха извън тези дискусии и с пълно безразличие
слушаха поредните безсмислици. Няма съмнение, че те като че ли вече се бяха примирили напълно и с факта никой да не иска, а и да не
се интересува от мнението им по доста значими обществени проблеми.
В края на 70-те години на ХХ век в европейските страни под
влияние на феминистките движения в обсега на социалните науки започва да навлиза проблематиката на социалните джендър отношения.
Противоречията между половете придобиват смисъла на обществено
отношение и вземането им под внимание промени в дълбочина анализа на социалния свят, неговата динамика, структури и деления на
сфери на дейности – частна/държавна, продуктивна/репродуктивна. В
резултат на това, понятието „разделение на труда по пол” получава
ново диалектическо теоретично съдържание, което преобръща натуралистичната хипотеза за допълнителност на джендър ролите и за справедлива естествена подялба на задълженията между мъжа и жената.
Изследванията, опиращи се на проблематиката на джендър отношенията и на разделението на труда по пол, в началото на 80-те години
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водят до преосмисляне на самото понятие „труд”, включвайки в него
домашния, непрофесионален, ненаемен и неплатен труд. По този начин освен деконструкцията на разделението между производството и
възпроизводството, между наемния труд и семейството се постига използването на разделението между семейните структури и продуктивната система с оглед да бъдат обхванати индивидуалните и колективни практики при мъжете и жените 2.
В редица развити страни за изследването на джендърните отношения са създадени специални научни звена, които разработват тяхната концептуална постановка, методологията за проучването им и
социалните последици от пренебрегването им. Такъв, например, е
подходът на Франция, където в Института за изследване на съвременните общества като самостоятелно научно звено е изградена Лабораторията „Пол и социални отношения” с подобно предназначение. Учени от тази лаборатория са консултанти на Министерството на труда и
семейството по проблема за разделението на труда (професионален и
домашен) по признака „пол”. По линия на междуакадемичното сътрудничество между Лабораторията „Пол и социални отношения” при
CNRS, Франция и Центъра за изследване на населението при БАН през
периода 2002-2005 г. бе разработен съвместен проект по джендърните
аспекти на трудовата заетост на мъжете и жените и на тяхното отражение върху демографското поведение. Изследването е осъществено
по тяхна методология, приложена спрямо българските реалности в периода на прехода към пазарно стопанство.
Принципно значение за разбирането на същността на понятието
„социални отношения”, част от които са социалните отношения по пол
има постановката на френския изследовател Морис Годелие: „На хората не им е достатъчно да живеят в общество, те произвеждат общество, за да живеят; по време на своето съществуване те придобиват но2

Галеранд, Е. 2007. Непълното работно време – форма на връщане на жената към домашния труд.- В:
Работно време, условия на труд, демографско поведение. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, с. 66-76.
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ви начини на мислене и въздействие върху себе си, както и върху заобикалящата ги природа.” В случая Годелие има предвид преди всичко
производствените социални отношения като рамка и социална опора
на процеса на приспособяване на природата за определени цели3.
Друг френски изследовател – Даниел Кергоат, – оприличава социалното отношение като особен вид „напрежение”, преминаващо през
обществото, което изкристализира в определени цели, свързани с общественото производство и възпроизводство, съпътствано от постоянна конфронтация. Тя – Даниел Кергоат, – подчертава многообразието
на социалните отношения, с което те изграждат основата на обществото и дават тласък на неговата динамика. Доколко социалните отношения се произвеждат и възпроизвеждат от целите и социалната практика, последната въздейства върху напрежението, разбирано като същност на социалните отношения. От тук всъщност произтича и ролята
им като инструмент за обяснението на съществуващите реалности4.
Между мъжете и жените има разлики, породени от биологичната
им характеристика и роли. На тази основа има доста различни като
тип „природни” качества, характерни за двата пола. Мъжете по природа имат склонност към съперничество, агресивност, воля за власт, демонстрация на физическа сила и др. В резултат на физическото си
надмощие мъжете доста по-често проявяват насилие и спрямо жените.
Доминиращата им роля в семейството им дава възможност да налагат
по-често и по-сигурно волята си по различни въпроси, а и да игнорират мнението на семейните си партньорки. Властовите им позиции
обичайно им позволяват да си осигуряват законодателство, в което се
отчитат и защитават предимно техните интереси. Освен професионалния труд те натоварват с естествено възприеман от жените домашен
труд, от който до голяма степен те самите се дистанцират. От тук води

3

Godelier, M. 1984. Liddell et le materiel. Paris, Fayard.

4

Кергоат, Д. 2007. Джендърни аспекти на трудоват заетост.- В: Работно време, условия на труд, демографско поведение. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, с. 24-37.
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началото си стереотипът за разделението на труда на „мъжки” и „женски”, като на социума се внушава, че мястото на жената е при децата
в дома и кухнята. Произтичащи от природата качества на жените са
грижовността, всеотдайността, усетът за общуване и др. които стават
вменено задължение. Тук се включват грижите за устройването на домашния бит, за физическото и емоционално обгрижване на децата и
други членове на семейството в зависимо състояние, за осигуряването
на прехраната, за създаване на благоприятна семейна атмосфера и др.
Обичайно и традиционно биологично заложените качества у мъжете се
оценяват по-високо, отколкото визираните по-горе качества при жените. На тази основа също се създават предпоставки за конфронтация на
мъжете и жените, дължащи се на неравнопоставеността им, свързана с
биологично обусловеното им предназначение и роля. Исторически погледнато, независимо от съпротивата на жените и стремежа им за поголяма справедливост в оценката на качествата и приноса им, продължаваме да живеем в свят, създаден на практика от, но и за мъжете.
Предмет на джендър проблематиката всъщност е неравнопоставеността на мъжете и жените в социално-трудовия живот, където тази
нагласа запазва следите си. В случая става дума за неравенства, породени от социално-икономическите условия на живот, от битуващите
социални норми и ценности, и от други фактори от социално естество.
Тук въпросът се свежда до равнището на социалните отношения по
пол, където отделните социални групи по пол не са продукт на биологичната предразположеност. Социалните отношения по пол почиват на
основата на йерархичното отношение между половете в условията на
класовото общество, на заемането с предимство на властови и имуществени позиции, които им осигуряват определено надмощие и доминация и др. Специфика на това социално отношение е, че жените не
са сегрегирани така, както други, противопоставящи се на потисничеството групи, които са формирани на базата на професионална принадлежност, общи интереси, проява на солидарност и гражданска активност и др. Жените обикновено се вписват в цялостните възрастови,
41

класови и други социални структури. Последица от това обстоятелство
е, че те не могат да си запазят собствено жизнено – колективно или
индивидуално – пространство, от което да отстояват правата и интересите си5. Много често при една и съща квалификация, образование,
професионални качества, мъжете априори се ползват със съответно
предимство, докато на жените им се налага да се доказват с много повече труд и отговорност при конкуренцията им с мъжете.
Разделението на труда по пол
С развитието на научното знание джендър проблематиката става
повод изследователите да преосмислят света на наемния труд – структурата на пазара на труда, отношението към заетостта, работната заплата, отработеното време, квалификацията на труда и условията на
труд, диференцирано за мъжете и жените. През призмата на джендър
организацията се откриват нови гледни точки към мястото, структурата и разпределението на ролите по пол в домакинския или репродуктивния труд. Разделението на труда по пол се превръща в една от найзначимите изследователски области, свързани с равнопоставеността
или неравнопоставеността на мъжете и жените. С течение на времето
се подлага на критичен анализ и формираната обществена нагласа,
прераснала отдавна в прекалено устойчив стереотип, че производството е отредено за мъжете, а възпроизводството – за жените. Това се
отнася и за социалната придобивка, съгласно която на практика е било прието мъжете да разполагат с възможности за заемане на длъжности с високи социални стойности (политически, военни, религиозни
и др.), до които жените нямат достъп или пък той е силно ограничен.
В разделението на труда по пол все още действат два принципа,
които лесно могат да се идентифицират в социалната практика. Съгласно първия се признава, че има работа за жени и работа за мъже.
Вторият е свързан с оценката на мъжкия труд като по-значим от женс-

5
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кия, при което стойността на женския труд винаги се оценява по-ниско от този на мъжкия труд. По силата на така сложилите се обстоятелства, мъжете управляват и премодулират (в свой интерес) социалните
отношения в сферата на заетостта6. Прилагане на джендър подхода в
случая има предназначението да развенчае тези представи, да покаже
тяхната несъстоятелност и да предложи съответни решения за постигане на по-голяма равнопоставеност в оценката на труда на мъжете и
жените, което да намери и своя материален израз в заплащането му.
Аспект на джендър проблематиката е отношението на мъжете и
жените към времето – работно, ежедневно, ежеседмично, към времето
на целия живот, което по признака „пол” се е формирало принципно
по-различно. От отколешни времена животът на мъжете се структурира главно около професионалния труд. При жените упражняването на
професионален труд задължително се допълва и с ангажиментите им
към домашния труд. Домашният труд е една специфична сфера, която
включва трудовата дейност във връзка с възпроизводството на семейството и неговата репродуктивна функция. Към него се числят домакинските задължения в прекия смисъл на думата (чистене , пазаруване, гладене и др.). Неотменна част от него е отглеждането, обучението
и възпитанието на децата, работата, свързана с грижите за другите
членове на семейството, особено в случаи на наличие на здравословни проблеми. На практика се оказва, че поемайки изцяло или по-голямата част от тези дейности, жената винаги изпада в състояние на разположение през цялото време. Така времето на жените на практика е
разделено на време за професионален труд и време за домашен труд.
Що се отнася до професионалния труд, преходът към демокрация
у нас поднесе на жените срещи с редица, съвършено исторически непознати дотогава за техните поколения, явления, в които обаче се
проявиха вече съвсем нови джендър неравенства, несправедливости.
6
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По време на социализма, заетостта на жените беше достигнала
възможният максимум. От работната сила на страната, заетите жени
достигаха по данни за 1988 г. относителен дял 51.5% от нея. При това
заетостта им се осъществяваше на пълно работно време. Почасовата
заетост или на половин работен ден почти не беше позната или се
практикуваше в единични случаи. Заетостта тогава се приемаше за задължителна социална роля и беше част от наложения триединен модел
за начин на живот на жената – съвместяване ролите на професионалистка, майка и гражданка. Преходът й предостави желания от нея избор – тя можеше да се отдаде изцяло на майчинството и домакинството, на професионалната си кариера или да продължи съвместяването
на трите си обичайни задължения. Свободата на избора произтичаше
от възприетия либерален модел на обществено устройство, породил
множество илюзии за бъдещата й реализация. Израснала в други социално-икономически условия, българката не познаваше икономическата среда на пазарното стопанство, неговите принципи и механизми,
както и конкретната им „побългарена”, крайно пошла и безчовечна
реализация у нас. Нямаше как да предположи масовото обедняване, а
и забележимо съпътстващата я феминизация на бедността. Много скоро, вместо свобода на избора, се задейства икономическата принуда,
която наложи своите корекции върху индивидуалните планове и предпочитания на жените. Общественият натиск се трансформира в обществено насилие, изразяващо се в различни направления, нива и форми.
Истински шок предизвика у жените срещата им с безработицата.
Структурните промени и въвеждането на пазарните механизми систематично отнемаха работните места на хиляди хора, непрекъсвали дотогава участието си в трудовия процес. В началния етап на прехода
сред безработните доминираха жените. Относителният им дял достигаше 67-70% от съкратените или лишени по други причини от работни
места близо половин милион българи. Социологическото изследване
„Безработицата при жените. Социално-демографски последици и проблеми” 1992 г., проведено от Института по демография при БАН фикси44

ра и систематизира краха на илюзиите на голямото мнозинство от жените още в началните години на прехода относно шанса за равнопоставеност на пазара на труда, за доказване на конкурентоспособност
чрез квалификация и качества, за упражняване на правото за професионално израстване и пр. Изследването отправи своите предупреждения за предстояща дестабилизация на семейството, очерта за пръв
път и склонността към отложени бракове и раждания заради проблеми
със заетостта, потвърдило се в следващите години с рязкото спадане
на равнището на брачността и раждаемостта. То се докосна и сигнализира за психичните травми и лични драми, предизвикани от състоянието на безработица и от трудностите, пряко или косвено свързани и с
намиране на ново трудоустройство. Заключенията от проучването регистрираха и ескалиращото чувства на безизходица и несигурност, обземащи голяма част от жените по причина на материалния недоимък и
непосилните усилия да се покриват най-неотложните нужди за бита и
да се поддържа домакинство при силно ограничен бюджет7.
За мнозинството от жените устройването на нови работни места
създаваше нови предизвикателства от типа на джендър неравенствата.
Предлаганите условия за заетост съдържаха във висока степен растяща несигурност и социална незащитеност. В условията на прехода делът на безсрочните трудови договори у нас намалява, а се увеличава
този на договорите с изпитателен срок или на други срочни и/или
граждански договори. ЕСИ за джендърните различия в заетостта на
мъжете и жените „Работно време, условия на труд, демографско поведение”, представително за страната, проведено от ЦИН при БАН по методика на Лабораторията „Пол и социални отношения” при Института
за изследване на съвременните общества, Париж през 2003 г., предоставя широка палитра от данни за неблагоприятните тенденции в настъпващите промени в предлаганите условия за труд и заетост по приз7
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нака пол. При дадена възможност за повече от един отговор, тъй като
заетите практикуваха вече работа на повече работни места, от анкетираните респонденти 67% от жените и 65% от мъжете имаха безсрочни трудови договори. Работата без трудов договор и без гаранции
за заплащане на труда разширява сектора на „черния” трудов пазар,
от който, при липса на друга алтернатива, жените са принудени да се
възползват. Според визираното изследване, работа без договор са
практикували 7.8% от мъжете и 6.4% от жените. Временният трудов
договор, който работодателите получиха право в продължение на няколко години, да преподписват неколкократно, докато този процес бъде законодателно регулиран, ощетяваше хиляди жени с предлаганото
ниско възнаграждение и неподходящи за жените условия за труд. Това
бе особено характерно за прохождащия тогава частен сектор, в който
на практика бяха неприложими изискванията за охрана на женския
труд и законодателство в подкрепа на майчинството и отглеждането на
децата. ЕСИ „Работно време, условия на труд и демографско поведение” от 2003 г. показва, че 20% от анкетираните мъже и 21% от анкетираните жени са на срочни (временни) договори. Допълнително със
срок за изпитване са 3% от мъжете, както и от жените. Това е показателно, че близо една четвърт от тях са били под напрежение, дали тези договори ще бъдат потвърдени8. Колкото и нетипично да изглежда,
в прехода си пробиха път случаи на самоограничавания за ползването
на полагащи се социални придобивки за майчинство. Страхът от евентуална загуба на работното място подтикваше жените сами да се отказват от правата си на отпуск за бременност и раждане на дете, да
ползват болнични при заболяване на децата или частично се възползваха от тях9. Полагането на извънреден труд, в разпорежданията за
който имаше специална забрана за практикуването му от майки с деца
8
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от 3 до 6 години, се превърна в повсеместна практика за всички заети
жени без изключение. Периодично медиите изнасяха скандални случаи, в които жени от шивашки цехове, по-често на чужди инвеститори,
бяха заключвани в работните помещения, за да продължи безпрепятствено работният им ден по 10-12 часа. Полагането на извънреден
труд у нас в някои икономически дейности в средата на прехода придоби голям обхват. По данни на визираното ЕСИ от 2003 г. в търговията и ремонтните дейности ежедневно практикуващите извънредно работно време достигат до 26.5%. Ако към тях прибавим и тези, при които това се случва често (21.8%), това прави половината от заетите в
тези дейности. Аналогични са данните за заетите в хотелиерство и
ресторантьорство (26.4% ежедневно полагат извънреден труд, а
21.8% – често). Според сектора, работещите в частни фирми, ежедневно полагат три пъти повече извънреден труд, отколкото в обществените предприятия. Според статуса с най-голяма продължителност на
извънредния труд са самонаетите, което за 39% от тях е ежедневие, а
за още толкова – честа практика. Извънредният труд доминира като
практика в чуждите фирми, където ежедневно полагащите го са с 10%
повече от тези в българските фирми. Данните във връзка със заплащането на този труд потвърждават, че в случая се включва още една
форма на ощетяване на работниците и служителите. Само една трета
от полагащите извънреден труд получават полагащите се за него възнаграждения, половината не получават никакво заплащане, а около
една пета се задоволяват с част от полагащите им се средства. Разпределението по пол показва, че докато мъжете по-често полагат извънреден труд, при жените е по-честа практика той да не бъде възмездяван (разликата е близо 8.5% пункта в полза на мъжете). Тази разлика
е още по-очебийна, когато извънредно отработеното работно време
въобще не се заплаща10.
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Нарастването на часовете за платен труд се осъществява и по
линия на наемането на повече от едно работно място. Трудовото ни
законодателство предвижда при определени условия тази възможност
под формата на съвместителство и чрез работа на граждански договор.
В условията на социални трансформации и нисък жизнен стандарт
предприемчивостта в тази насока определено се засилва. Увеличаването на трудовите ангажименти се прави и с оглед придобиване на повече доходи, позволяващи оцеляването, както и за издигане мястото в
социалната стратификация, отнасящо се повече за хората на интелектуалния труд. За времето на визираното изследване това вече е факт
за 6% от заетите, а още 12% са изразили намерение да се наемат на
допълнителни работни места. От работещите допълнително висшистите са два пъти и половина повече от тези с по-ниско образование11.
Като вид обществено насилие следва да бъде квалифицирана
принудата жените да приемат работа далеч под своята квалификация
и образование. Жени с инженерни и други висококвалифицирани професии си осигуряваха заетост, като наемаха сергии на пазарите и поемаха друга несвойствена за тях дейност, под формата на самонаемане. Изложени на капризите на времето, за тях не се отнасяха никакви
кодексни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.
От подобен характер е тенденцията за налагане на жените на
работа на непълно работно врем, като преобладаваща форма на заетост. Докато у нас политиката за „съвместяване на ролите” се прие като искрено намерение най-после жените да получат известно облекчение в едновременното изпълнение на наемен платен труд, майчински
и семейни задължения, западните изследователи бяха вече много
предпазливи относно мерките, чрез които това облекчение ще се постигне. Те имаха по-отрано свои наблюдения върху прилагането на непълното или почасово време, считано като подходящо за заетост на
11
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жените, в резултат на което изразяваха определени резерви към него.
Основният извод, до който те достигат в изследването на проблема от
позициите на джендърната неравнопоставеност бе, че непълното работно време никога не е адекватно на отработеното на практика сумарно време от жената. Всъщност при тази форма на заетост намалява
само времето за наемен труд. Безплатният, неплатеният труд в най-добрият случай остава в същата величина, но твърде често нараства, като освободеното време от платения наемен труд се заема с нови ангажименти с домашния труд. По-обобщаващият извод е, че въвеждането
на непълното работно време за жените засилва джендър сегрегацията
на пазара на заетостта, а и на несигурността на наемния труд. Те са
свързани с интензифициране на трудовата дейност, с ниско заплащане, водят до известна деквалификация, отразяват се на трудовия стаж.
Наблюденията на работната сила показват, че работните места на непълно работно време се заемат предимно от жени. Във Франция още
през 2004 г. процентът на жените вече достига 82.6% от заетите с
гъвкаво работно време. В страните, присъединени тогава към Европейския съюз, той се движи между 76 и 90%. Работата на непълно работно време променя конфигурацията на отношението на жената към
продуктивния и репродуктивния труд и я тласка в по-голяма степен
към сферата на репродуктивния труд, което я оттласква далеч от отвоюваните социални позиции в резултат на социалните движения за
равнопоставеност. Безпокойството на западните изследователи произтича и от факта, че този модел на заетост на жените, характеризиращ
се с по-малка продължителност от законоустановената форма на отработено време, възниква и се стимулира в началото на 80-те години на
ХХ век в периода на икономически трудности, масова безработица и
несигурна заетост. В зависимост от колебанията на икономиката пренасочването на жените към непълно работно време се превръща в механизъм за преодоляване на кризисните сътресения, като в същото
време мъжете запазват заетостта си на пълно работно време. Този модел не само не отстранява неравенствата между мъжете и жените на
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пазара на труда, но ги и задълбочава. Той по-скоро се проявява като
форма на несигурна заетост, изразяваща се в непълна заплата, провокирайки с повсеместното си въвеждане останалите заети на пълно работно време. Вместо тежестта на кризите да се разпределя и понася
равномерно по пол, тя се прехвърля в много висока степен върху жените. На практика масовото въвеждане на непълно работно време
служи за интензифициране на труда, полаган предимно от жени. Протичащата деградация в обхвата на икономически активните жени на
пълно към непълно работно време благоприятства завръщането им към
традиционна форма в сферата на домашните задължения. „Следователно именно в момент, когато икономическата криза се проявява като
структурна криза на заетостта, подчертава Елза Галеранд, непълното
работно време бива въздигнато във формула, особено подходяща за
предполагаемите, естествени очаквания на жените, на тяхната „специфична” потребност да съчетаят работата си със семейния живот”12.
Непълното работно време се проявява и в ролята на инструмент,
чрез който се постига друга сродна цел – „снижаване разходите за
персонал”. Това става с активната финансова и законодателна дейност
на държавата (отпускат се специални финансови помощи и стимули,
намаляват се вноските за социално осигуряване и др.). Приемат се
конкретни политики в областта на стимулирането на непълната заетост. Под влияние на тези стимули в редица европейски страни приоритетно се предлагат за жени работни места със заетост 15 часа седмично. При размер на работното време до 20 часа седмично собствениците на фирми се освобождават от данък, който биха дължали, ако
заетите в тях са на пълно работно време. Процентът на жените, наети
на такъв режим на работното време понастоящем е достигнал относителен дял средно за ЕС 36%. Най-високи стойности този показател
има в Холандия - 78%, в Швейцария - 60% , в Австрия - 47%. Близко
12
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до тях са Германия - 46%, Великобритания - 41%, Норвегия, Дания,
Швеция, Люксембург - 38-36%, Италия, Франция - 36-35%. Под 20% с
подобна заетост са Турция, Гърция, Словения, а под 10% - Чешката
република, Полша, Словакия, Румъния, Хърватска. На последно място
в таблицата са България и Унгария. Видно е, че в страните от Източна
Европа още не е преодоляна инерцията за заетостта на жените на
пълно работно време, от една страна, а от друга – ниският жизнен
стандарт не позволява разширение на практиката за преминаването
на непълно работно време поради действащата икономическа принуда
и двамата семейни партньори да участват във формирането на семейния бюджет. Но дори когато този вид заетост се отнася за западни
страни, има категория жени в тях, за които доходите от непълното работно време не са достатъчни. Тогава тези жени са принудени да допълват заетостта си при неблагоприятни в случая обстоятелства на
още едно, две, или три работни места. Допълнителната заетост задължително следва да се съобрази и с ангажиментите на основния им
трудов договор, чието работно време от 15 часа се съобразява с график, определен от работодателя. Следователно за допълнителната заетост остава вечерното време и почивните дни. Така не само се намалява свободното време, но се разстройва целия седмичен график,
ощетяващо общуването в семейството. Освен това част от допълнителния труд отива към сивия сектор. Използвана най-често при неквалифицирани работни места, заетостта при непълно работно време е
слабо платена, а месечният доход от нея остава под размера на минималната работна за-плата. Така се формира своеобразна категория –
тази на работещите бедни, т.е. на хора, които не са нито безработни,
нито „социално изключени”, нито „подпомагани”, но които при визираните условия не могат да осигуряват прехраната си. Изследването
на проблема за социалната прослойка „работещи бедни” по пол показва, че 80% от числящите се към нея са жени13. В тези случаи западни-
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те изследователи на джендър отношенията в сферата на заетостта не
се смущават да наричат явленията с истинските им имена и да говорят
открито за експлоатацията, на която е подложена женската работна
сила чрез политики, провеждани под благовидния предлог за облекчаване на социалните й роли14. В задълбочаването на неравенствата по
пол на пазара на труда те виждат нарастването на икономическата зависимост на жените, отразяваща се и на възможността за избор на роли или за реализация.
В областта на платения труд един непреодолим проблем си остава разликата в заплащането на труда на мъжете и жените. ЕС поддържа специална статистика в резултат на проучване на независими експерти от Европейската мрежа на експерти по равнопоставеност на половете, от която отчетливо се виждат разликите в размера на средната
заплата на мъжете и жените, както и разликата в средния размер на
бруто пенсиите на хората на възраст над 65 години общо за Европейския съюз и по отделни страни. Данните към 2010 г. са показателни, че
средната разлика в работната заплата по пол е 16% в полза на мъжете
общо за страните от ЕС-27. Най-висока е разликата в Естония - 28%,
Австрия и Чешката република - 26%, Германия - 23%, а най-малка – в
Швеция - 4%, Полша - 5%, Малта и Италия - 6% и др. В България, заедно с още три страни, измерената разлика е 16%, колкото е средната
на ЕС като цяло15.
Съгласно същата статистика разликите, относно средния размер
на пенсиите на мъжете и жените, са много по-значителни. Тези разлики в Източна Европа протичат на фона на ниския размер на пенсиите и
на продължаващото им изоставане от ръста на работната заплата. За
някои от тези страни не важи швейцарското правило за индексиране
на пенсиите. Общо за страните от ЕС-27 жените получават с 39% по-
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малки пенсии в сравнение с мъжете. Най-голяма е тази разлика за
Люксембург - 47% и Германия - 44%. Пенсиите на мъжете в България
са с 33% по-големи от тези на жените. Най-малка е тази разлика в Естония - 4% и в Словакия - 8%16. В случая джендърният аспект на
проблема, отнесен към възрастното население, има тази особеност, че
разделянето на мъжете и жените по социални признаци носи отпечатъците на неравнопоставеност от предходните фази на живота и като
съхранено преживяване, но и като продължаващо въздействие. В този
смисъл политиките за преодоляване на неравенствата по пол сред
възрастното население следва да имат предвид и това обстоятелство,
натрупването на традиции, консерватизъм и примиренчество в тази
насока и да залагат на последователността в поколенческия им обхват, акцентирайки върху формирането от най-ранна възраст на позитивни социални представи, нагласи и норми относно нарастващата роля на възрастните в развитието в условия на твърде сериозно демографски предизвикателства и повъзрастяване на населението.
Неравнопоставеността на жените в домашния труд като част от
отработвано от тях съвкупно време
Характерно за джендър проблематиката е, че тя се интересува не
само от мястото на жените в сферата на платения труд, от продължителността и динамиката на работното време в нея, от условията на заетост, от участието им в публичната сфера, но и от ангажиментите им
към домашния труд. Част от обясненията за този повишаващ се интерес се състоят в това, че в естеството на домашния труд изследователите му виждат не по-малко предпоставки за проява на разделение и
неравнопоставеност, отколкото в сферата на професионалния труд.
Стремежът им да се противопоставят на неглижирането на този неплатен труд в съвкупното отработвано от жените време произтича и от
оценката на структуриращото му значение в обема на всекидневните
16
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им дейности. На равнището на семейната институция, те свързват този
проблем с несъответствието и неравенството в партньорските взаимоотношения, заемащи съществена част от обществените неравенства17.
Не по-малко основание за нарастващия интерес в тази област е и промяната в отношението към домашния труд, дължаща се на протичащата в класовото общество социална диференциация сред самите жени,
която сама по себе си се проявява като своеобразен и понякога значим източник на социални неравенства в рамките на един и същи пол.
В условията на прехода и съпътстващите го кризисни сътресения, обедняване, несигурна заетост, намаляваща социална защита,
домашният труд поема допълнителни функции, свързани с оцеляването при подобни обстоятелства на големи социални прослойки от населението. Безспорен факт е, че в предходния исторически период системата за социални услуги в помощ на бита получи определено развитие, преодолени бяха много отживелици в обществените представи относно разделението му между мъжете и жените като бе постигнат подобър баланс в поемането му от двата пола. Въпреки това, увеличеният му обем и нарасналата потребност от стоки и услуги за вътрешно
потребление на членовете на семейството извеждат в нова орбита натоварването на жените с незаплатен домашен труд. Напредъкът в развитието на обществената сфера на обслужване от предходния период,
която беше допринесла за съкращаване на обема и времето за домашен труд, в новите условия регистрира стеснен достъп в ползването
на обществени услуги поради нарастващите им цени и намаляващите
финансово-материални възможности на мнозинството от семейството.
С прилагането на джендърния подход в оценката на домашния
труд и на ролята му на територия на разделението и противопоставянето на мъжете и жените се постига по-голяма дълбочина в идентифицирането и обхващането на структурните елементи на този вид непла17
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тен труд, предпазващо от ограничено и примитивно тълкуване на неговата същностна природа и свеждането му само до домакинския труд.
Друго съществено предимство на този подход е, че освен тясно икономическият му аспект, при употребата му се открояват редица други
социално-психологически, морални и социокултурни ракурси. В този
план разрастването на домашния труд, наред с нарастващата бедност
обяснява задълбочаването на процесите на атомизация на обществото,
води до дълбоки междуличностни, най-вече семейни конфликти18.
Нарастването на домашния труд и добавянето към него на нови
структурни елементи се дължат на някои нови обстоятелства, непознати преди или познати, но не в този обем. Понастоящем грижата за сигурността на децата и опазването им от всевъзможните негативни влияния на обществената среда, от посегателства от криминален характер
включва придружаването им до училище и до участие в извънкласни
занимания. Днес в много по-голяма степен се практикуват частни уроци, повишаващи успеваемостта и особено конкурентоспособността при
кандидатстване в престижни училища и висши учебни заведения. Семействата понастоящем изпитват много по-голяма потребност децата
им да посещават езикови школи, различни видове курсове, кръжоци
за развитие на творческите им заложби, което също е свързано с ангажименти на членовете на семейството за обгрижване на потомците
им, както и за влагане на допълнителни средства за обучението им.
В семействата с по-висок жизнен стандарт, като обичайна практика, се проявява и наемането на допълнителни лица за извършване
както на домакински дейности (почистване, пране, гладене и др.), така и за облекчаване на видовете домашен труд, свързани с отглеждането на малките деца в домашни условия и обгрижването на децата до
определена възраст. Обикновено този род дейности се поемат от жени.
Те могат да служат като основна заетост за препитанието им, или да
18
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допълват работното време на наетите жени като втора заетост. Докато
в развитите страни има солидно отработена система, чрез която този
труд се числи към формалната икономика и се отчита като признат
трудов стаж със съответните социални осигуровки, у нас той по-скоро
съставлява известна част от неформалната икономика с всички произтичащи за жените ощетявания от гледна точка на социална защита.
Като нарастваща по обем и тежест се очертава онази част от домашния труд, която е свързана с грижите за възрастни хора в зависимо състояние. Улисано от много други проблеми, произтичащи от повъзрастяването на населението, като че ли обществото все още не може да си даде ясна сметка за това голямо обществено насилие, което
се стоварва върху жените във връзка с грижите за възрастните в техния последен жизнен стадий. При по-продължително заболяване, сегашното устройство на здравеопазването не може да предложи надеждна помощ за палиативни грижи. Състоянието на дългосрочните грижи
у нас е далеч от възможността да окаже необходимата подкрепа на
нуждаещите се семейства. Социалните домове за възрастни хора нито
имат необходимата традиция, като изход от определена ситуация, нито
се очертава добра перспектива да отговорят на нарастващите потребности, особено от гледна точка на достъпността до тях. Доживяването
в семейна среда, което е било традиционно за българските условия,
също вече е под въпрос. До голяма степен са изчерпани възможностите на самата семейна среда поради настъпилите структурни промени в
семейната институция и редките случаи, в които възрастните съжителстват с някое от децата си. Третата генерация доживява годините си в
двучленни или едночленни домакинства, т.е. с двама или един възрастни. В две трети от случаите след 75 год. остават жените, които трябва
да поемат обгрижването на семейните си партньори, или да се грижат
сами за себе си. Жените в редки случаи могат да бъдат заменяни от
мъже в ролята им на болногледачи, независимо дали са в средна или
по-късна възраст. Но този род домашен труд и проблемът за заетите с
него чакат своето спешно, радикално решение. Обучението за пови56

шаване пригодността и компетенциите в тази област, преквалификацията, намирането на по-сполучливи технически решения и облекчения са част от онези необходими политики, с които да бъдат посрещнати предизвикателствата в тази област и да се облекчат мисията на
жените, които са принудени да поемат подобна, твърде голяма тежест
за обгрижването на нуждаещите се членове на техните семействата,
които са и лишени да водят някакъв, достатъчно независим живот.
Социалното разслоение и жените
Към въпроса за обществената атмосфера като фактор с определено въздействие за преодоляване на насилието над жените се отнася
и проблемът за настъпилото през прехода социално разслоение. Поставени по време на социализма при сравнително еднакви условия и
начин на живот, от гледна точка на жилища, наличие на домакинска
техника, ползване на социални услуги, заетост, заплащане, при сходен модел на социална реализация – професионална, майчинска и семейна и свързана с участие в обществения живот, – жените се оказаха
в съвършено различна ситуация. Принципите на пазарното стопанство
и социално-икономическите преобразувания в духа на неолибералния
модел предопределиха рязко класовото разслоение в обществото, което имаше своята диференциация и по пол. В тази насока решаваща бе
ролята на реституцията, приватизацията, на зараждането и утвърждаването на частния сектор, участието в политиката, управлението и пр.
Либерализацията на обществените норми се отрази и на избора на социални роли и на тяхното многообразие, но само за тези жени, които
по собствен принос или чрез преуспелите си съпрузи попадат в тънкия
слой на забогателите и олигархичните среди. Индивидуализмът като
идеология постепенно измести духът на колективизъм и солидарност,
който сега искаме да възродим по отношение на борбата с насилието.
Хора, които са със значителни различия в материалния и социалния си
статус, трудно се солидаризират в името на каузи с такава сложност,
каквато е борбата с насилието над жени. По тази причина, жертвите
на насилието в различните му форми в прехода станаха още по-без57

защитни. Социално-слабите жени и тези в маргинализираните слоеве
се оказаха с още по-големи малшансове да бъдат ощетявани и унизявани не само от бедността, но и все по-често да попадат сред потърпевшите от насилие. При битуващата феминизация на бедността все
повече жени се спускаха надолу в социалната стълбица, където проявите на насилие често се посрещат с мълчание и по-голяма търпимост.
Без претенции за особена категоризация и оразмеряване, можем
да отбележим някои от релефно очертаващите се социални слоеве
сред жените, които имат важно отношение към разглеждания проблем.
Сред жените, попадащи във високите етажи на социалната йерархия, се откроява категорията на реализиращите се в политиката (в
законодателната и изпълнителната власт), в съдебната система, банковото дело, едрия бизнес, в областта на правото, медицината, висшето образование и в някои от свободните професии, изявени творчески
личности в изкуството. Стартът на друга категория се дължеше на извънредни средства, придобити по линия на реституцията, участие в
приватизацията и пр. Не са изключение случаите, когато забогатяването е резултат на конюнктурни обстоятелства или на спекулативни
действия, които съпътстват първоначалното натрупване на капитала.
Жените от тази категория (в голямото си мнозинство) са реално работещи жени, доказващи се професионално, а и с нарастващо влияние в
обществото. Освен наличието на съответни професионални качества,
образователно равнище и управленска култура, за попадането на жените сред прослойката на успелите и заможните, определена роля играят амбицията, волята и последователността в отстояване на набелязаните цели. Мъжете са свикнали да получават високи позиции като
нещо естествено и закономерно. При жените, обаче, това съвсем не е
така. Те са наясно, че конкуренцията с мъжете обикновено е твърде
неравностойна, а и че от тях (ще) се изискват много повече качества в
сравнение с мъжете, за да отстоят всяка своя по-висока позиция. Затова по принцип жените са и по-амбициозни. Когато тази амбиция има
съответно покритие, процесът на кариерното им израстване има свои58

те шансове. В стремежа на жените да успеят, обаче, не са изключени
и случаи, в които те също прибягват до някои, недотам почтени средства за постигане на своята цел. Крайностите в амбициите на жените са
доста по-често срещани, а и по-силно изявени в сравнение с мъжете.
Голословните амбиции на жени, непокрити с необходимите качества,
за да бъде защитена определена позиция, също се среща в практиката. Тогава „на помощ” им идват мъжете, които имат свои критерии за
оценка на жените и запазено място сред тези, които обикновено са
оценяващите. Заели веднъж позиции в управлението в различни области на живота, мнозинството от тях не се отличават особено от мъжете на същите длъжности в отношението към подчинените им жени.
Друга категория замогнали се жени са заетите в шоубизнеса –
фолк-певици, моделки, плеймейтки, които в днешните времена и нрави неимоверно бързо набраха популярност в прехода и „превзеха” голяма част от медиите, търсещи чрез тях по-висок рейтинг. По този начин на общественото мнение се натрапваше, като привлекателен, техния начин на живот, но и се стимулираше възприемането на примера
им от девойките и младите жени, търсещи леки пътища за придобиване на известност, добър жизнен стандарт и по-висок социален статус.
Съпруги и живеещи на семейни начала с преуспели мъже са отделна категория жени от горните слоеве на социалната йерархия. Голяма част от тях не работят, но са социално осигурени и им се начислява трудов стаж. Някои от тях, без да са реално трудово заети, имат
съответни длъжности и заемат формално работно място – вицепрезиденти на фирми, експерти или друг вид служители. Те не са и домакини в класическия смисъл на това занятие, познато и практикувано и у
нас. Защото за отглеждането на децата им се грижат наети за целта
детегледачки, почистването на домовете им и други домакински задължения също се извършват от други лица. Домашното стопанство
съвсем не е тяхно задължение. Такова безметежно съществуване има
своята привлекателност за определени жени, формиращи се като „златотърсачки” на подобен начин на живот. Въпреки осигурените им бла59

га, сред тази категория не са единични случаите, когато мъжете стават
обект на меко казано некоректно отношение на жените, изразяващо се
в разхищаване на средства за луксозни стоки в престижни бутици, за
почивки в екзотични курорти, за задоволяване на различни капризи и
др. В случай на разтрогване на бракове или семейни съжителства техните претенции са насочени основно към придобиване на сравнително
голяма част от имуществото и доходите. За голямото мнозинство жени,
чието ежедневие преминава в полагане на честен труд и от позицията
на определени морални принципи и добродетели обаче, наличието на
самата тази прослойка е едно предизвикателство за тях, а огромната
разлика във финансово-материалния статус и социално положение се
възприема като израз на социална несправедливост и неравнопоставеност. Съвсем оправдателната в такива случаи теза, че хората нямат
равни възможности, затова не могат да имат равни позиции, съвсем не
се приема еднозначно. По-правдоподобна в случая е тезата доколко
хората имат равен старт в живота, в достъпа до ресурсите на обществото, което предопределя бъдещото им развитие, начина им на живот.
Прокламираното (в неолибералния модел за развитие) твърдение, че принадлежащите към т. н. средна класа ще нарастват и доминират в обществото, така и не можа да се осъществи у нас. Налице бе
и е обратен процес – намаляването на тази социална прослойка и отпадане на част от нея към по-ниските стъпала на социалната стратификация. Тук от жените попадат тези с по-високо образование и утвърдени професии – учители, среден медицински персонал, инженерно-технически кадри, служители и пр. Място, като представителки на
средната класа, имат и занимаващите се жени с бизнес от средна категория, които успяха да преодолеят трудностите на стартирането си в
частния сектор и постигнаха известна устойчивост и успехи. От тези
среди са домакините, които при възможност на семейството предпочитат до определена възраст да се грижат за децата си, да поддържат
уредбата на дома и да се занимават с прехраната в семейството, да
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подпомагат семейния бюджет и издръжката си посредством домашното
стопанство и др.
Характерно явление за визираните две категории е, че в последно време жените на интелектуалния труд в международен мащаб набират скорост в борбата с насилието, успяват да изведат проблема от
анонимността му, без притеснение да направят обществено достояние
личните си житейски колизии и тежки преживявания в тази област, и
да се обединяват в стремежа си към противодействието на това явление. Примерът на киноартистките, въстанали срещу проявите на сексуално насилие на отделни продуценти и режисьори, е показателен, а
и несъмнено ще повлияе на реакциите и на жени и от други страни и
професии, където мъже се възползват от служебното положение и доминацията си за насилствени действия спрямо подчинените им жени.
Категорията жени, живеещи под границата на социалния минимум или под границата на бедността обаче, е най-многобройната социална прослойка на жените, където са и най-честите случаи на насилие над жени. Към нея се числят наетите жени на минимална работна
заплата, на половин работен ден или на почасово заплащане, заетите
в неформалната икономика, трайно безработните. Несигурната им заетост и непрестанният страх от риска да останат без доходи ражда и
поддържа мълчание, примиренчество по повод насилието на работното
място. Пък и не е характерно за българката да изнася на показ проблемите си, особено на такива от интимен характер. Ограничените доходи или недостигащите средства за покриване на най-необходимите
разходи на семейството внасят напрежение и конфликти в семейната
среда, което е важна предпоставка за възникване, проява на насилие.
Неравенството в доходите също е важна предпоставка за ескалацията
на неравенството в потреблението на хората, принадлежащи към различни социални слоеве. На единия полюс е разкоша и лукса, на другия – недоимъка или мизерията в най-необходимото за човешкото съществуване – храна, подслон и др. Сред уязвимите групи от населението попадат и мнозинството от жените в третата възраст, водещи съ61

ществуване с доста големи ограничения на храна, лекарства, битови
удобства и др., най-често останали без брачни партньори и живеещи
самотно. Преходът у нас беше белязан с нарастващи случаи на насилие над възрастни жени от всякакъв порядък – кражби на имущество и
провизии, измами за присвояване на пари, на златни и сребърни изделия, нанасяне на побои, изнасилвания, ред убийства за нищожни суми, все още не похарчени от пенсията или за незначителен запас от
парични средства „за черни дни”. А това са представители на поколението, въвело в дневния ред на обществото у нас темата за равнопоставеността на мъжете и жените, опълчило се срещу дискриминационните практики и ограничаването на правата им, срещу предразсъдъците за мястото им в обществото и семейството. Проявяващата се в предишни периоди неравнопоставеност по пол, относно достъпа до пазара
на труда и заплащането на труда, сега резултатира в размера на пенсиите на жените, които са с 33% по-малки от тези на мъжете. Дискриминацията по признака възраст сега е една от най-изявените й форми.
Тя допълнително засилва обществения натиск върху жените в третата
възраст. Към участието на жените в традиционните форми на заетост в
неформалната икономика се прибави още и заетостта им като домашни помощнички в заможни семейства, детегледачки, болногледачки и
пр., което е един изнурителен труд, при който, заради неуредения им
статут, те не ползват социална защита. Това се отнася за голяма част
от българките и в емиграция, търсещи прехрана или доходи в чужбина
като домашни помощнички и обслужващ персонал. В емиграционните
потоци жените вече са повече по брой и в относителен дял от мъжете.
В България има много семейства, които от състояние на бедност
са се причислили към маргинализираните слоеве на обществото. А тук
крайната бедност се преплита с невежество, безпросветност, предразсъдъци на етническа и религиозна, патриархално-битова основа – една сложна амалгама, в която насилието винаги намира благодатна
почва и става ежедневие. Тук ранните бракове, при родителски избор
на партньорите, се приемат като нещо естествено, а потърпевшите де62

ца младоженци са напълно беззащитни пред налаганата воля на бащите. Страната ни продължава да е рекордьор по ранни раждания, които
се съпътстват от недоносени деца и такива с увреждания. Осакатяват
се деца с оглед участие в просия, което е валидно за някои етногрупи.
Заедно със специфичния за ромската общност профил на възпроизводство, характерен с високо равнище на раждаемост, се възпроизвеждат и формите на насилие във все по-нарастващи мащаби, което
обаче изправя и българското общество пред непреодолими бариери
относно предизвикателството насилие. Провежданата засега демографска политика, според която средствата за стимулиране на демографското възпроизводство отиват само в най-бедните и маргинализирани семейства, очертава неблагоприятни перспективи в тази насока.
От позициите на равнопоставеността, икономическата независимост и извоюваните нови позиции в обществото и семейството, жените
проявяват известна тенденция да подражават на мъжете и да усвояват
качества и поведение, чрез които те векове са доминирали над тях. От
този род са все по-зачестяващите случаи, когато жените се стремят
към надмощие в семейството и налагане единствено на техните виждания по семейни въпроси. Не са изключения и случаите, когато потърпевши от насилие са и мъжете. Свидетели сме на драстични случаи
на насилие от майки над деца, от жени във феминизирани професии
към ученици, деца с увреждания и др. Не винаги по най-добрия начин
са защитени имуществените и родителските права на бащите при разтрогване на брака. Проявяващата се агресия в училище се съпътства и
от засилване на агресивните действия от страна на момичета, което
може да има негативно продължение в следващите възрасти. Обезпокояващи са проявите и на насилие в междупоколенческите отношения.
А това подсказва, че проблемът за насилието има и други неприемливи посоки на изява и те трябва своевременно да бъдат неутрализирани чрез противодействие на агресията, проявявана от жени. На обществото са нужни еднакви критерии и справедливо отношение към нарушаваните човешки права, независимо дали това са жени или мъже.
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Задълбочаващото се социално разслоение и нарастващите различия между материалния и социалния статус на най-богатите и найбедните, диференциацията му по пол е въпрос, който очаква идентифицирането на проблемите, пораждани от него относно насилието над
жените. Със същата актуалност и важност, това се отнася и за необходимите промени в обществената среда и атмосфера в посока на постигане на по-голям интегритет и солидарност между различните социални прослойки, създаващи по-големи шансове за успешна борба с това
обществено зло и голям личен проблем на потърпевшите от него.
Политиките срещу общественото насилие над жените
Генезисът на осъзнаването на потребността от определен род политики се заключава в това да се проникне в същината на зараждането и развитието на определени социални процеси и явления с позитивен или негативен заряд, които, в зависимост от характера на заряда,
се нуждаят или от стимулиране, или от регулация и противодействие.
От тази позиция има нужда от интерпретация и дешифриране на понятието „обществено насилие”, заемащо известно пространство в отношенията по пол, за чието съществуване почти не е прието да се говори, за разлика от други форми на насилие, борбата с които ги превръща в една от най-модерните теми в обществото и им печели привърженици. Идентификацията на общественото насилие над жените, като
предмет на политиките за равнопоставеност на мъжете и жените, откроява различни равнища и ситуации, за които следва да се търси съответствие с практикуваните подходи, механизми и конкретни мерки.
От гледна точка на социалните позиции на жените, първата половина на прехода, изиграл ролята на първоначално натрупване на
капитала, се оказва за мнозинството от тях връщане към класическите
форми на експлоатация на женския, до голяма степен на детския труд,
в които доминират принуда, натиск, примиренчество, обясними с липсата на друга алтернатива. Висока безработица, несигурна заетост,
безконтролно нарушаване на кодексните изисквания за режима и времето за труд, за условията на заетост, безопасни и здравословни усло64

вия на труд, лишаване от елементарна социална защита и охрана на
женския труд съпътстват трудовото ежедневие на стотици хиляди жени, упражняващи наемен труд. Провежданите политики не успяват в
ред отношения да се противопоставят на това обществено насилие
спрямо тях и да насмогнат да внесат що-годе нормална регулация и в
посока на облекчаване до известна степен на статуса им в обществото
с последствия за положението им в семейството. Не могат да се отричат усилията за създаване на нов тип законодателство – за защита от
безработица, санкциониране на случаи за заетост без договор, отнемане правото на работодателите да сключват повече от един път временен договор с даден работник/служител, съществуващи като ежедневна практика при жените, за участие в квалификационни курсове за
осигуряване на заетост и пр. Но в много други отношения битува безпомощност на управленско равнище за справяне с обезсилването на
основни кодексни изисквания за организация на труда на жените, за
ограничаване на извънредния труд, ниското заплащане, лишаването
от синдикална защита и пр. Затова шансът на бъдещите политики към
открити форми на експлоатация на женския труд продължава да зависи от безкомпромисността, от насочеността им към санкциониране на
конкретни проявления и дискриминационни практики, от обществената нетърпимост към ретроградни подходи относно заетостта на жените.
Има форми на обществено насилие, проявяващи се завоалирано,
но това не им пречи последователно и систематически да разкриват
истинската си природа, а пък и да деформират определени обществени отношения. До някой момент тези деформации могат да останат неразпознаваеми, а и да бъде пропуснато ценно време за своевременни
реакции по време на техния зародиш или начален етап на развитие. С
течение на времето наслагването на последици от негативно естество
прави необясними отлагането на съответни мерки за коригирането на
първопричините за тях и за смекчаване остротата на проявлението им.
Друг е случаят, когато чрез благовидни политики съзнателно се
правят успешни опити да бъдат прикривани истинските цели и пред65

назначения, насочени към разрешаване на икономически проблеми и
кризисни сътресения. При тези ситуации, осъзнаването на противоречието между приемливите наглед политики, прокламирани като удачно
решение в полза на определен субект и реалните резултати, ощетяващи го на практика, следва да бъде дело на потърпевшите. Тук директно се има предвид необходимостта от натиск от страна на гражданското общество в ролята му на важен коректив на действащата нормативна уредба и на друг вид управленска дейност, както и на общностите
на жените в резултат на самоорганизираността им за противодействие.
Период от почти три десетилетия е предостатъчен, за да се приеме като належаща необходимостта от преразглеждане на приложението на неолибералния модел на обществено устройство у нас, както и
от ориентацията към други модели, способни да неутрализират неблагоприятните тенденции в общественото развитие. Този подход е безалтернативен за разглежданата от нас област „пол и социални отношения”. Време е да се изживеят породените от либералния модел илюзии и да се погледне трезво към реалностите. Наистина, имаше нужда
от време, за да може една значителна категория жени да съпостави
притегателната идея за свобода на избор на социална роля с икономическите реалности, в които тя би могла безпроблемно да я осъществява. Без известна социална практика примамливата идея за равнопоставеност на видовете собственост трудно можеше да се вмести в предлаганите условия на труд и заетост в редица частни фирми – без каквито и да са социални придобивки, трудово-правна защита на женския
труд и майчинството и пр. Дълго очакваното гъвкаво и намалено работно време, свързвано с компенсиране на майчинските грижи и поголяма натовареност с домашен труд на жените, съвсем не отговаряше
на предварителните им представи за принудителното налагане на тази
форма на заетост, ниско заплащане на труда, известна деквалификация, по-малко години трудов стаж и осигуровки, по-ниска пенсия и пр.
В условията на пазарното стопанство в професионалния и домашния труд на жените, разглеждани всеки сам за себе си и като със66

тавни части на отработвания от тях платен и неплатен труд, прозират
ред нови тенденции, спрямо които в началния период на прехода нито
науката, нито социалната практика имаха необходимата подготовка да
ги разпознаят, както и да изградят правдоподобни обществени нагласи за тях. Не бяха достатъчно познати и изследванията на редица съвременни западни учени, които на основата на джендърния подход бяха стигнали до заключения за наличието и проявите на нови модели
на господство и подчинение в семейството и обществото, в чиито отношения на субординация и доминация се изявява една фундаментална асиметрия на разделението на труда според пола19.
Основавайки се на обстоятелството, че в българското законодателство принципът за равнопоставеността на мъжете и жените е основополагащ, в националните ни политики в тази област се чувства липсата на механизми, противопоставящи се успешно на битуващи скрити
дискриминационни практики по признака пол. Тяхното идентифициране, ограничаване и предотвратяване във възможни граници са насоки
за бъдещата нормотворческа дейност на държавата, съпътствана и от
активната позиция на структурите на гражданското общество. Този аспект на политиките е изведен като техен специфичен фокус, тъй като
равнопоставеността между половете и противопоставянето на насилието над жените зависят не само от залагането на определени постановки в законодателната уредба. Осигуряването на присъствието им в
закона често не е достатъчно. Гаранциите в тази много съществена насока трябва да се съдържат не само и не толкова във възприетите от
него принципи, колкото в практическите мерки за реализация на равнопоставеността, които да правят съвсем неприложими различните
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прикрити форми на дискриминация, на обществения натиск за възприемане на условия, граничещи и с определен род насилие над жените.
Борбата с насилието над жените в международен мащаб е въздигнато в ранг на държавна политика както в обществената, така и в
частната сфера. Това изисква от органите на държавното управление,
от нейните институции, служители или представители, действащи от
нейно име, да притежават във висока степен социална чувствителност
към този проблем, твърда непримиримост към съществуващите факти.
На практика у нас остават забулени в мълчание и без съответни реакции от страна на държавните органи редица прояви, които по своята
реална същност са форми на насилие. От такова естество, например,
са принудителните бракове и браковете между деца, практикувани в
ромската общност. Макар да съществува специален документ на Съвета на Европа – Препоръка номер 17 23 от 2005 г., свързана с насилствените бракове и браковете между малолетни, тази практика се отминава с пълно мълчание под прикритието на традициите в тази общност
или с оправданието, че това става и със съгласието на младоженцитедеца. Като следствие идват ранните раждания на майки под 18 и под
15-годишна възраст, ненавършили биологична зрялост и съпътстващите ги тежки малформации или ред други увреждания на новородените
Ефективни политики в тази област има и тогава, когато се търси
опора в експертния опит, в проучването на първопричините за проявлението на дадени форми на насилие, в междуведомственото сътрудничество, в акумулирането на доказателствен и аналитичен материал.
В тази област силно не достига сътрудничеството с професионални научни институции, които разполагат със значим научен потенциал, но
не със средства за научно-изследователска работа в това направление. Но дори и тогава, когато има такива проучвания, интересът на
компетентните органи към получените резултати не е достатъчен, а и
не води до трансформирането им в управленски решения и мерки. Овластяването на жените, с присъщата им чувствителност към проблема
и в ролята им на потърпевши в случая, е необходимо условие за при68

съствието в управленската дейност на повече осведоменост, усет към
превенцията, компетентност, вникване в сериозността на проблем20.
Обществената среда е изпълнена с ред предизвикателства, които
стимулират насилието, безразличието към него, примиряването с него
и премълчаването му в рамките на семейната среда. Съвременните информационни технологии са голямо предимство в живота и понастоящем децата се раждат с уменията си да ги оползотворяват. Но заедно с
предимствата, чрез тях те влизат в досег с публикации и предавания,
неподходящи за тяхната възраст, участват в игри, изпълнени с агресия, своеобразна школа за обучение в тази насока. Дистанционното
общуване заменя живия контакт, истинското приятелство, прекия обмен на идеи и взаимодействие. Всички телевизионни канали с предимство излъчват екшъни, а физическото, сексуалното насилие, убийствата в тях се ползват за привличане на зрителският интерес. Турските
филми, излъчвани ежедневно в многобройни канали „възпитават” в
ориенталски дух и отношение към жената, в робско подчинение на мъжа, внушават чувство за малоценност у жената. В рекламата на всяка
поредна серия на турските филми главните герои задължително са
представени

в сцени

на физическо насилие, където те, независимо

дали са мъже или жени нанасят поредния побой на някого от другите
действащи лица. Имиджът на жените, който се създава от медиите е
съществен момент от общественото въздействие, изпълняващ регулаторни функции, който влияе и на общественото мнение, на възприемането на адекватни социални норми, нагласи и реакции спрямо равнопоставеността на жените. Сензационното представяне на насилието,
приоритетното внимание към плейметки, моделки, фолк диви и пр., за
сметка на хиляди достойни за уважение и почит жени, едва ли е път
за вярно представяне образа на съвременната българка, заслужаващ
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да бъде следван. Постигането на желана промяна в обществената среда, като предмет на политиките срещу насилието над жените, е част от
превенцията на това одиозно явление, от протекцията, която жертвите
му очакват от обществото, от способността му да се противопостави на
извършителите, за да получат те заслужени санкции за деянията си.
Заключение
Един хилядолетен проблем е поставен остро и безалтернативно в
дневния ред на съвременното общество. В пълно противоречие със
стремежите за повече хуманност в човешкия и обществения живот,
ескалиращо насилие от различен порядък съпътства дните ни и всява
напрежение, болка, уязвимост и несигурност в нашето всекидневие.
Неприятни и страшни са степените на разпространението му, многообразието на формите, обхватът му, засягащ хора с различна националност, вероизповедание, пол, възраст. Заплахата от терористични действия допълнително парализира човечеството с всеки нов акт, сеещ
смърт и насилие. Никой не е гарантиран, че няма да изпита зловещите
последици от насилието. На безпощадна атака са подложени моралните устои на обществото, заплашен е самият му духовен напредък. Светът възприема като назряла необходимост борбата и противодействието на това противоестествено явление. Тази повеля – изграждането на
един друг свят, свободен от насилие, – изисква много дълбоки промени в отношението на обществото към този злободневен проблем, които
включват необходимите солидни основи на едно организирано противопоставяне – съответна висока информираност, ефективно законодателство, превенция, защита, а и подкрепа за потърпевшите, заслужени
санкции за проявите на насилие. В тази благородна мисия има място
за всяка държавна институция, за всяко научно направление, за гражданския сектор и за всеки човек с гражданска позиция и отговорност.
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НАСИЛИЕТО КАТО ВСЕКИДНЕВИЕ
Таня Неделчева
Феноменология на насилието
Насилието e ежедневие – насилие над децата в детските градини, насилие над жените, насилие над пенсионерите, ограбвани и убивани в домовете им, насилие по пътищата. България през последните
три десетилетия се превърна в място на противоречия, битки, партийна партизанщина, корупция, бедност, неграмотност, ниско ниво на
здравоопазване, на образование. В едно интервю на социолога Лиляна
Деянова се дава отговор за насилието и омразата, които доминират в
българското общество: „Омразата се нормализира и става част от нашето възприятие на света; движи се все по-нагоре по властовите йерархии, кънти в парламента, но остава все така безнаказана. Наскоро
научихме – и веднага ги намразихме – за „джендърите”, ще намразим
и „хейтърите”, както мразим не-българите, вкл. циганите, соросоидите, на които им плащат да ни принуждават да ги наричаме роми, та така още повече да си влошаваме иначе качествения „човешки материал”. Бизнесът го нарича „човешки капитал” и понеже го нямаме, той
ще си внася работещи от чужбина. Защото у нас „паразитите” са „избрали да живеят като скотове” и да имат „инстинкт на кучки”. (Не е без
значение, че това са думи на депутати.) Да не забравяме вината на
„юдео-болшевиките”, възпитали сегашните „ползватели на социални
помощи”. Днес към тази сплав се прибавя и опасността от „сирийците”. „На който не му харесва, да си върви!” е много популярна фраза.
Впрочем, това го чух и от Саркози. Но за европейския възход на ксенофобското, расисткото, антисемитското и прочее „анти-” слово ще
кажа след малко, защото питате за причините, а те са и по-общи.”
Причините са казани в заглавието на интервюто „Новите ксенофобски
движения не са архаика, а логическо следствие от духа на съвремен-
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ната епоха, в която неолибералната промяна подкопава самия европейски проект.”1
Глобалните причини за насилието
Франсис Фукуяма преди 30-тина години писа, че настъпва края
на историята с победата на либералната демокрация. Но днес светът
навлиза в нов цикъл, в който затихва либералната демокрация и съответно неолиберализма като практика. Още през 90-те години на ХХ в.
редица западни учени обосновавават подобна тенденция – Самюъл
Хънтингтън в „Сблъсък на цивилизациите” (1996), Джордж Сорос в
„Кризата на капитализма” (1998) и много други. Критиката на западния цивилизационен модел, естествено, се осъществява и от основните световни носители на други ценности – ислямски (Турция и арабския свят), източно-православни (Русия), далекоизточни (Китай) и латиноамерикански (Мексико).
Когато светът става все по-несигурен, все по-неопределен, системната криза на финансовия капитализъм, който е отвъд рамките на
познатия ни пазарен или индустриален, е напълно детериториализиран и не се съобразява нито с пространството, нито с времето. Още
през 1972 г. Римският клуб публикува доклада си „Границите на растежа”, а в последните си документи изтъква, че през 30 годишната
глобализация и икономически прираст положението в света се е влошило. Апелира се да се сложи край на икономическата глобализация,
хората да имат повече отпуск, трудовите доходи да не се облагат с данък и да има повече справедливост вместо неолиберализъм. На последния форум в ДАВОС (2018 г.) се констатира, че 82% от произведения съвкупен световен продукт през 2017 г. е отишъл в ръцете на 1%
най-богати хора.
Капитализмът е част от големите цикли на преход от монополярно към мултиполярно развитие и криза на хегемонията, съпътствани от
финансиализация, задлъжнявания, войни, революции, битка за пре-

1

www.marginalia. 8 февруари.
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разпределение на територии. Този процес е свързан с неимоверна
концентрация на производството и монополите, новата роля на банките и финансовия капитал, разрастване на мащабите на износ на капитал. Светът става все повече мултиполярен, милитаризиран, нараства
корупцията и олигархизацията на обществата. Всичко това налага извода за неолибералния глобализиран капитализъм като тотално рисково общество. Това се проявява и в съвременното кризисно състояние на ЕС и САЩ като световен хегемон, за което говорят много западни теоретици и политици. Конкретен пример е статията на Франсис
Фукуяма от 2017 г. „Америка: провалената държава”. През същата година е публикувана и книгата на Иван Кръстев със симптоматичното
заглавие „След Европа. За слабостта и силата на Европейския съюз”2.
Съвременнните водещи тенденции са от глобализация към деглобализация, от европейски ценности към национални интереси и оттук към национализъм и възраждане на различни фашистки и национал-социалистически партии, от трета към четвърта индустриална революция. Все повече държавите, а и институциите са изправени пред
дилемата – да се изолират, за да не бъдат нападнати, или да увеличат
контрола върху всеки индивид. Увеличава се общата несигурност от
кибератаките и кибервойните, нарастват противоречията между отделните държави, но и между регионите в отделните страни. Случващото
се в Каталуния е достатъчно показателно, а разликата между качеството на живота между Южна и Северозападна България е огромна, поради което и преди месеци се чуха гласове от този регион за референдум за преминаването му към Румъния.
Резултат от кризата на съвременния неолиберален капитализъм
са значителни неравенства, които могат да се решат по четири начина
– войни, революции, колапс на държавите, катастрофални пандемии.
Съвременното обществено съзнание свиква с идеята, че натрупването
на противоречия не може да бъде решено с мирни механизми на раци-

2

Кръстев, И. 2017. След Европа. За слабостта и силата на Европейския съюз. С., ИК „Обсидиан”.
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оналното преразпределение на ресурси. Всичко това води до увеличаване на насилието – глобалното (войните и многобройните военни
действия), националното (увеличаване на убийствата и др. престъпления против личността), регионалното, битовото.
Няма нужда подробно да се посочват загиналите в „миротворческите действия” на нуждаещите се от петрол държави в Ирак, Либия,
Сирия и т.н, само ще припомня ужасяващите бомбардировки в самата
Европа. В продължение на 78 дни в бивша Югославия са бомбардирани беззащитни градове. Унищожени са 344 училища, 33 клиники и
болници, електростанции, мостове, фабрики, влакове, музеи, телевизионни и радиостанции. 250 000 сърби са прогонени от Косово, а в
Прищина от 40 000 сърби остават около 300. Стотици къщи са разрушени, 80 православни църкви вече не съществуват. Общата сума на
преките и косвените загуби за югославското стопанство е около 55
млрд. долара. При бомбардировките загиват 6500 души, от които 1500
цивилни, а ранените са 18 300 души. Общо около 100 000 души напускат Югославия.
Никога толкова хора не са страдали от насилие и не са умирали
по неестествен начин, както това става днес в условията на глобален
капитализъм. В началото на XXI в. всяка година средно над 1 600 000
души в света губят живота си от директно физическо насилие. Това е
водеща причина за смъртта на хората във възрастта между 15 и 44 години. Свързано е с 14% от случаите на смърт сред мъжете и 7% сред
жените. Хиляди деца, дори 7-годишни, са се сражавали във военни
конфликти в различни държави в света. Говори се, че съвременният
капитализъм ражда „Холокост от нов тип” – подмолен и „на парче”. В
резултат на функционирането на глобалния капитализъм нараства
разликата между бедни и богати, като с това много бързо се увелича-
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ват и жертвите от структурното насилие, което е свързано с неравенството или с недостига на ресурси3.
Българският преход
За българския преходът са казани много неща. Но в случая ще се
опитам да осмисля някои специфики на прехода чрез идеите на Иван
Хаджийски, защото четенето на произведенията на този виден български социолог осветява тъмните страни от нашето общество, помага за
рационализирането на станалото през последните години. Един от теоретичните центрове на неговото творчество е анализът на прехода от
патриархално към капиталистическо развитие в България, т.е. преход
от едно колективистично и солидарно обществено устройство към общество, основано на капиталистическа частна собственост. Българският преход през последните 30-тина години е аналогично повторение
на общественото движение „от колективистично и солидарно социалистическо общество към повторно връщане към капитализма в неговите най-първични форми на първоначално натрупване на капитал”,
съпроводено с огромно насилие, с корупция, грабежи, убийства и т.н.
Анализите на буржоазна България от първата половина на ХХ
век, когато е валиден частният буржоазен морал, когато доминираща
е буржоазната личност, „която живее в строй на частната собственост
и личното благополучие, основан върху експлоатацията, страданията
и мъченията на ближния”4, се оказват актуални и днес, защото по някаква странна игра историческото време се върна назад сякаш да компенсира погледа, отправен към бъдещето, на което се крепеше идеологията на социализма. Така обществените форми, заключава Хаджийски, „основани на частната собственост, познават всички престъпления, свързани с личния интерес, с алчността на душата, с борбата на
всички против всички, с вълчето отношение между хората”5. Патриархалната идилия изчезва с нахлуването на пазарните отношения, твор3

Виж подр.: Проданов, В. 2017. Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът? София:
„Захари Стоянов”.
4
Хаджийски, И. 1974. Оптимистична теория за нашия народ. София, „Български писател”, Т. І, с. 42.
5
Пак там,.с. 38.
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ческият индивидализъм се сменя с „вулгарен егоизъм на днешните еснафи”6. „Цялото си господство, всичкият си паразитен характер буржоазията и служителите й прикриват със служба на демокрацията, народа, отечеството, на морала, истината и науката”7; „Държавник. Орган на властта и насилието. Диктатор, терорист и палач. Личен пай:
заплати в хилядарки, комисионни от държавни заеми, строежи, доставки. След него корупция, службогонци, наши и ваши. Не удовлетворяват ли апетита на голям партизанин, дига борба против корупцията.
Ако не могат да успокоят кипналата му съвест с подходящ голям кокал, изключват го за противопартийна дейност”8. Към крайния индивидуализъм е насочен и критичният патос на Хаджийски. И всъщност
той успява в голяма степен да покаже как социалните условия формират определени индивидуални качества и как тези специфики се отразяват във всекидневието, т.е. в бита, в начина на живот на т.нар. от
него буржоазна личност. Хаджийски ще каже: „пазарът не знае пощада”9 и подчертава: „Освобождението (преходът) трябваше да бъде
крачка напред не само в политическата област, но и в стопанската.
Всъщност Освобождението (преходът) бе дълга крачка назад в стопанското ни развитие, макар че установи капиталистично организувана
държава със съответно нов политически, правен и културен живот” ...
„Докато буржоазията (политическият елит) в някои напреднали капиталистически страни печелеше чрез държавата, нашата буржоазия
(политически елит) печелеше от държавата”...„капиталистическата
държава у нас бе създадена и в началото ръководена не от капиталисти, а от дребни собственици”10. „Буржоазната революция (преходът) у
нас, която трябваше да даде нов тласък за капиталистическото разви-
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Пак там, с. 113.
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Пак там, с. 423.
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Пак там, с. 425.
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Пак там, с. 380.
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Хаджийски, И. 1989. Неизвестно от него, неизвестно за него. София, изд. „Отечествен фронт”, с. 443.
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тие у нас, в действителност за дълго време го спъна”11. Заменени са
едни колективистични ценности, които бяха в основата на идеологията
на социализма (може да се спори доколко са били интериоризирани,
но не може да се отрече техния общностен характер) с, както би казал
Е. Фром, пазарен характер, т.е. не да бъдеш, а да имаш. Пазарният
фундаментализъм води до разпадане на социални връзки поради атомизиране на обществото, заради увеличаване на личностната затвореност и минимизиране на социалния капитал. Естествено, т.нар. експерти на прехода, като идеолози на неолиберализма, твърдят, че пазарният фундаментализъм е реализиран, че преходът е свършил с победата на пазара и всякакви въпроси, свързани с миналото или ролята
на държавата, са анахронизъм, и нямат място в българското общество.
Българският преход е радикален срив на социализационните, регулиращите и контролни механизми, което означава тотална криза на
идентичността, както на личностната, така и на социалната. Но точно
промените в идентичността в гранични времена е значима тема в творчеството на Хаджийски. Фактически той ни е разкрил една великолепна панорама на динамиката в българската идентичност: генезис на националната идентичност през Възраждането, промените, настъпили
след Освобождението, и нахлуването на капиталистическия начин на
производство, идентичността на модерния българин. Безработицата,
бедността, динамиката на промените в икономическите, правните,
културните сфери поставят болшинството хора в социален „цайтнот”, в
който те не намират адекватни решения поради липса на време. Социалният живот не съдейства за изграждането на общите структури, а
засилва битовия индивидуализъм.
Идеите на Хаджийски за прехода от патриархалното към капиталистическото общество са средство за премахване на неолибералната
терминологична мъгла, с която различни „експерти” покриват българското публично пространство, за отслабването на наличния колониален
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Пак там, с. 440.
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рефлекс, който има такава голяма роля в днешното българско общество, защото неговото действие съвпада с комплексите на българската
интелигенция, с отсъствието на чувство за историческо присъствие, с
готовността да се копира, да се имитира, стига да има потупване наставнически по гърба. Често пъти сме готови да станем и шутове, но
най-често се практикува „пълзене навън и перчене вътре”12. Затова и
днес вече не се говори за капиталисти, за експлоатация, за работническа класа. Използват се неутралните „работодатели (предприемачи)
и наемни работници”. Независимо от това, обаче, медиите непрекъснато ни информират за различни форми на протести заради ниско заплащане, израз на експлоатация или други форми на произвол от страна
на собствениците на фирми. Фактически, експлоатацията е на такова
ниво, че дори една от профсъюзните централи у нас въпреки дипломатичния тон на програмните си документи отбеляза съвсем не дипломатично, че засиленото влияние на неолиберализма в България е довело
до „ескалиращи искания на работодателите за законодателни промени, насочени към по-голяма гъвкавост на заетостта, работното време и
заплащането на труда, граничещи на моменти с цинизъм и средновековни блянове”13.
С твърденията си Иван Хаджийски ни насочва към някои социално-психични причини за несполуките на мъчителния демократичен
преход и сегашното състояние на най-бедната държава в ЕС. В края на
краищата, какъв тип капитализъм се изгражда у нас? Изводът е само
един: първоначалното натрупаване на капитали, преразпределянето
на собствеността става възможно чрез политиката и изобщо чрез лостовете на властта. Именно поради това преразпределението се осъществява чрез корупция, грабеж, спекулации, престъпни дейности (контрабанда, наркотици, проституция и др). Зад метафората „разграждане”
на системата за много кратко време е преразпределена гигантска соб-
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Срав.: Спасов, Д. 2009. Не разказвач, а мислител. – В: Мерджанов, Н. Логически съчинения. София,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
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ственост, построена при социализма като общонародно богатство. Така дребният собственик като основен субект на прехода изгради един
олигархичен капитализъм от периферен тип, патерналистичен капитализъм, в който само приблизително един процент са най-богатите (45
човека са мултимилионерите в България по последни данни), а около
54% живеят в екстремна бедност, в крайни форми на съществуване.
Емблематични за облика на днешното българско общество са данните
от 2015 г. на Фондация „Заедно в час”, цитирана от БНР, според които
40% от 16 годишните са неграмотни!!!
Ако се обобщи, може или трябва да се каже, че Иван Хаджийски
всъщност ни дава солидна насока за осмисляне на прехода, осъществен в България през последните 30-тина година. Както преходът от
патриархално към капиталистическо общество, така и преходът от социалистическо към ново капиталистическо общество се основава на
смяна на собствеността и оттук на всички произтичащи от това явления: от социален към пазарен личностен характер; от социализация
към индивидуализация; от равенство към масова бедност; от опити за
изграждане на всестранно развита личност към ограничена личност, с
акцент върху първичните потребности и ценности, и т.н
Конкретни измерения
Преходът от държавен социализъм към „грабителски капитализъм” (както го нарича Джордж Сорос) е белязан с многолико насилие.
Една от основните форми е икономическото насилие, което се реализира чрез експроприация на собственост и бързо увеличаване на социалното неравенство. Личните спестявания, личната собственост биват унищожавани чрез взривна либерализация на цените, инфлация и
създаване на безконтролна банкова система. Извършва се присвояване на огромна държавна, общинска и друга собственост, принадлежаща на всички граждани, от едно малцинство в страната или от чужди
компании, което се равнява по цени в края на 80-те години на над 120
милиарда долара. Над 800 хиляди души (съставляващи една десета от
населението) по същество насилствено бяха прогонени от България
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като загубата на човешки ресурси е по-голяма, отколкото във всички
войни. Резултатът е непознат в цялата предходна история на страната
скок в социалното неравенство. Неравенството в доходите между найбогатите и най-бедните в страната е огромно. Ако 80% от населението не е имало средства и възможности през цялата година да излезе от
населеното си място, най-богатите са пътували из чужбина и похарчили за лично потребление там милиони долари. Криминализацията на
обществения живот се проявява външно в рязко увеличаване на насилствените престъпления, на насилието на човек срещу човека. Например, през 1999 г. е имало 329 умишлени убийства, 234 опити за
убийства, 867 регистрирани изнасилвания, 4031 грабежа, 15 917 регистрирани кражби от жилища, 5032 измами, 319 изнудвания, 6126
кражби на коли, 4287 престъпления против собствеността, а общият
брой на регистрираните престъпления е 139 178. За 2016 г. общо престъпленията са 33 653, от които против личността са 2021, от тях за
убийство по чл. 115, 116, 118, 119,120,121 – 79, за убийство по чл.
115, 116, 118 и 119 – 26, за телесна повреда по чл. 128 - 134 – 820,
за отвличане и противозаконно лишаване от свобода по чл. 142 и
142а) – 61, за принуда по чл. 143 - 144) – 401, за обида и клевета по
чл. 146 - 148а) – 97, за разврат по чл. 149 - 159 – 275. Около 200 000
са хората, употребяващи наркотични вещества (70 000 марихуана, 30
000 хероин, 20 000 амфетамини, 4000 кокаин и 53 000 друга дрога).
Всеки ден в София по едно ромско дете умира заради свръхдоза дрога
или алкохол. В началото на XXI в., по своите решетки, страната се е
превърнала в гигантски затвор. Хората плащат в застрахователни
агенции, за да защитят колите си. Служители в частните охранителни
фирми са огромен брой и са по-добре платени от полицията. Изобщо
броят на хората, които си изкарват прехраната с насилие или защита
от насилие в България, е неизмеримо по-голям в 2000 г., отколкото е
бил 1985, 1975 или 1965 г. Имаме дисперсия на насилието и на средствата за насилие. Огромни маси от хора се чувстват несигурни за физическото си оцеляване, заплашени от престъпност, оскъдица, глад,
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болести, невъзможност да плащат на лекари и за лекарства. В техния
живот има много повече страх, отколкото в предишни десетилетия.
През 2015 г. полицаите са 398 на 100 000 жители. Проучвания на Националния статистически институт показват, че всеки осми българин
се страхува от физическо насилие, 80% от българите се страхуват от
кражба на улицата, а 85% – в жилището. По време на възхода на неолибералната пазарна идеология информационната и културната сфера
са подчинени изцяло на принципа на пазара. Това, което се продава
на информационния и културния пазар, е въздействащото в най-висока степен върху първичните потребности. Страхът и жестокостта се
превръщат в ключов пазарен продукт, правещ насилието водещ елемент в културно-идеологическата реалност. Така се появява възможността конструираната от медиите и културата втора реалност, чрез
която съвременният човек възприема света край себе си, да бъде реалност на тоталното насилие. Екранното присъствие на насилието в
никакъв случай не е случаен факт. Нараства масово безчувствието
към жестокостта, поради което съвременната медийна и културна индустрия на частния капитал се опитва да привлече зрители, предлагайки все по-кървави, шокиращи и изобретателни жестокости, което
води до износване на човешката чувствителност и до потребност от
нови и нови форми на въздействие върху нея чрез форми на насилствено поведение14.
Домашното насилие
По Закона за защита от домашно насилие, всекидневно се образуват средно по две дела в Софийския районен съд. Данните показват,
че от началото на 2016 г. до края на юли молбите до съда са 330. От
сравнението им за последните четири години се вижда, че се увеличават случаите, в които някой се обръща към съда с молба за защита.
Няма как да се прецени, обаче, дали насилниците са станали повече
или жертвите по-често се обръщат за помощ. Според статистиката вся-
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Виж подр.: Проданов, В. 2003. Насилието в модерната епоха. София, „Захари Стоянов”.

81

ка четвърта жена в България е жертва на насилие. През 2015 г. са образувани 689 дела по този закон, година по-рано те са 629, през 2013
г. са 587, а през 2012 г. – 585. Магистрати разказват, че са рядкост
случаите, в които съдът приема, че насилие няма и отказват защита.
Обществото ни категорично отхвърля идеята, че ролята на жената е
подчинена. 89% не са съгласни, че жената трябва да се подчинява на
мъжа, 10% са съгласни, а 1% се колебаят. 92% категорично отхвърлят, че мъжът може да удря жената. 7% обаче са съгласни, а един
процент не могат да отговорят.
Седемте процента, които оправдават шамар за жените, са приблизително равни на над 350 хил. души. Подобни числа бяха отчетени
и преди две години – в друго изследване на „Галъп интернешънъл”,
припомнят социолозите и отбелязват, че дяловете на склонните към
подобни актове са категорично малцинство, но явно не намаляват и
този проблем трябва сериозно да бъде анализиран и решаван15. Сред
онези, които подкрепят подчиненост или насилие над жените, личат
най-вече представителите на малцинствените групи. Елена и Венцислав имат две деца на 10 и 5 години. Мъжът я тормозил психически и
физически. Посягал и на голямото дете. Ограничителната заповед от
юни тази година дава на Елена два месеца относително спокойствие,
но не и гаранция за живота й. „Историята на Елена е история на всяка
жертва у нас. Тя е несвършена работа, подценен проблем. Преместена
папка, неотворен казус. Елена вече е в затворен ковчег. Застреляна от
упор от институциите без душа и сбъднала мечтата на мъжа си да са
заедно, докато смъртта ги раздели”, разказва Бенатова по BTV. „Нейният случай е поредното доказателство за две неща. От една стана, че
все повече доказваме, че не умеем да общуваме и приемаме насилието
като единствения език, който познаваме. А от друга – че държавата,
въпреки опитите си да направи нещо в борбата с домашното насилие и
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Българите не оправдават домашното насилие, но и не са възхитени от идеята за социални роли около
половете. Галъп интернешънъл, 19 януари, 2018.
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въпреки закона, който съществува, – той не работи”, коментира тя в
студиото на „Здравей, България”.
„И в момента има много жени, които са в подобна рискова ситуация и за които е изключително трудно да опазят живота и здравето си.
Взаимодействието между институциите не е достатъчно добро”, каза от
своя страна Катя Кръстанова, психолог от Асоциация „Анимус”.
Насилието над жените от цял свят съвпада с историята на жените. Доказано е, че актовете на насилие срещу жените са били и са неколкократно повече от тези срещу мъжете. Въпреки всеобщото признаване на равенството на половете и правата на жените днес, на много места по света жените продължават да бъдат разглеждани като собственост на мъжете и им е предписвана подчинена роля в обществото.
Поради историята, динамиката и интензитета на насилието срещу тях,
жените (за разлика от мъжете) се ползват със специална международна защита. С резолюция на ООН, 25 ноември е обявен за международен ден за предотвратяване на насилието срещу жените от 1999 г. Изследванията показват, че в 71 държави насилието срещу жени е сериозно и повсеместно. Според Международната здравна организация
процентът на жените, жертва на сексуално насилие, варира от 6% за
Япония, Сърбия и Черна гора до 59% в Етиопия. Жените са жертви на
сексуален тормоз през целия си живот. Данните сочат, че между 40%
и 50% от жените в Европейския съюз са посочили случаи на сексуален
тормоз на работното си място. Психичното насилие е също широко
разпространено. То варира от 10% в Египет до 51% в Чили. Първото
национално изследване за насилието срещу жените във Франция сочи,
че 35% от жените са били жертва на психичен натиск от интимните си
партньори през последните 12 месеца. Последиците от преживяното
насилие се отразяват често в живота на няколко поколения в едно семейство. Насилието е причина за ниска продуктивност, бедност и обществени разходи за помощи и грижи. Изчислено е също, че преките и
непреките разходи, свързани с насилието срещу жени, са изключително високи. Преките разходи са свързани с предоставянето на меди83

цински и психологични грижи на жените, а и на техните деца, както и
със съдебните разходи за търсенето на отговорност на извършителите.
Непреките разходи най-често произтичат от загубената работа, намалената работоспособност, както и преживяната болка и страдание. Национално изследване в Канада установява, че годишните преки разходи при насилието срещу жени надвишават 1 милиард канадски долара.
В България през 2005 г. е приет закон за защита от домашно насилие. По данни на Фондация „Български център за джендър изследвания” през първата година след приемането на закона в Софийски
районен съд са били образувани 80 дела, свързани с домашно насилие, в Пловдив те са били 40, а в Бургас – 23. През октомври 2017 г.
правителството одобри Програма за превенция и защита от домашно
насилие, която регулира държавното участие в обучаването на държавните служители, предоставянето на подслон във всеки областен
център на жени, жертви на домашно насилие, както и популяризирането на проблема сред обществеността. Последното е особено необходимо, тъй като проучванията сочат, че все още много хора в България
имат и поддържат мнението, че насилието срещу жени е личен или семеен проблем, за чието решаване държавата те трябва да се намесва.
Всяка 4-та жена у нас е била жертва на физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора си. 14% са жените, които са преживели такъв тип насилие, но извършителят не е бил техен партньор.
29% от жените в България, или почти 1 милион българки, в детството
си са преживели поне една от трите форми на насилие – физическо,
сексуално или психично. В рамките на ЕС средният относителен дял е
33.
Българската държава проявява търпимост, а управляващите нехаят и не изпълняват задълженията си. Националната програма за
превенция и защита от домашно насилие за 2017 г. е предложена за
обществено обсъждане едва през ноември, а би трябвало да е за цялата година и поради това официално срокът е удължен и за 2018 г.
Нуждата от тази програма се обуславя от факта, че въз основа на нея
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МС отпуска на Министерството на правосъдието по 500 000 лв. всяка
година, с които се финансират (на проектен принцип) консултативните
центрове за жертви на насилие в страната, националната „гореща телефонна линия” за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие, програмите за работа с извършителите, както и с жертвите,
програми за обучение на полицаи. По данни на НПО-тата обаче, само
200 000 от тези 500 000 лв. стигат по предназначение, т.е. цялата
грижа на държавата в борбата с насилието е сведена до тези 200 000
лв., и то при положение, че всяка четвърта българка е била обект на
насилие – близо 1 милион български жени! (по данни на Агенцията на
ЕС за основните права).
Според експертни оценки, една от най-често срещаните форми
на насилие у дома е изнасилването. Това е и един от ключовите фактори, поради които често жертвите на насилие у дома премълчават подобни случаи. Според изследването 4% от пълнолетните българки
признават, че са били изнасилвани. Това показва, че между 100 и 120
хиляди сънароднички са били обект на сексуално насилие (по данни
на НСИ пълнолетните българки са около 3 милиона).
Между 8% и 10% пък е скритият дял на жените, станали жертва
на сексуално насилие. Повече от половината анкетирани или 54%
разпознават сексуалното насилие като изключително сериозен проблем, сочат данните на „Алфа Рисърч”. За сравнение – според данни на
Евробарометър, над 90% от европейските граждани определят сексуалното насилие като много сериозен проблем, което означава, че подценяването му в български условия е косвен индикатор за по-ниската
ангажираност и запознатост на българските граждани с проблема.
Жените в България свързват сексуалното насилие с формите на
физическо посегателство – акт на физическо насилване или опит за
насилване (близо 80%), трафик на жени с цел сексуална експлоатация – 67% и домашно насилие – 57%. Воайорството, ексхибиционизмът, порнографията и намеците за външността, обаче, се разпознават
изключително слабо от българските жени като вид сексуално насилие,
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докато в ЕС тези форми на посегателство много точно са определени
като насилие над личността.
Изследването показва също, че жертвите са ставали обект на
сексуално насилие преди всичко у дома – 55%, на работното си място
– 48%, или на публично място – 57%.
Анкетираните смятат за необходимо българските институции да
бъдат по-пряко ангажирани и с въвеждането на по-строги мерки срещу
сексуалните насилници – 87%. Изключително ниско е и доверието на
българските жени към съдебната система – 27%, а едва половината от
анкетираните имат доверие в полицията – 48%. Огромното мнозинство
от българските жени – 94% намират причина за този проблем и в недостатъчно строгите мерки или наказания на сексуалните насилници.
Фактите оправдават тези социални нагласи, тъй като по данни на
НСИ за миналата година у нас е имало 146 дела за изнасилване, като
90 от тях са завършили с осъдителни присъди, 45 – с условни и по 11
случая има оправдателни присъди. За блудство е имало 114 дела с 66
осъдени, за сводничество и отвличане за разврат – 45 дела с 23 осъдени. За трафик на хора с цел сексуално насилие има образувани 88
дела с 39 осъдени.
Проучване на СЗО показва, че около 70% от жените по света са
изпитвали различни форми на физическо или сексуално насилие през
определен период в живота си. Този процент обаче рязко варира в зависимост от степента на развитие на съответната държава. Така например, около 15% от жените в Япония между 15 и 50 г. са ставали
обект на някакво насилие, докато в страни като Етиопия и Перу този
дял надхвърля 70.
Това изследване е реализирано от Агенцията на Европейския
съюз за основните права (FRA), а основните му изводи са, че: 33% от
жените европейки са преживели физическо и/или сексуално насилие
след 15-годишна възраст. Този дял съответства на цели 62 милиона
европейки. 22% са преживели физическо и/или сексуално насилие от
страна на партньора си, като 5% от всички жени са били изнасилени.
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Една от всеки десет жени, която е преживяла изнасилване от непознат
или от някого, с когото не е била в партньорски отношения, всъщност
е била изнасилена от повече от един извършител. 42% от жените са
били жертва на насилие от партньорите си по време на бременност.
31% от жените, които признават за сексуално насилие от партньора
си, са били насилвани повече от 6 пъти. След преживяно сексуално
насилие 21% от жените страдат от панически атаки. 35% са били депресирани, а 43% са имали трудности при следващи връзки. 43% са
преживели някаква форма на психическо насилие от настоящ или
бивш партньор (като публично унижение, забрана да излиза от дома,
заключване в дома, принуда да гледа порнография, както и заплахи
за насилие). 33% са преживели физическо или сексуално насилие в
детството, като извършителят е бил възрастен и в повечето случаи
познат на семейството (12% са преживели насилие от непознат възрастен). 18% от жените са били жертви на преследване над 15 годишна възраст, а 5% от интервюираните са преживели този вид насилие в
рамките на една година преди интервюто. Това съответства на 9 милиона жени, като 21% от жените са били жертва на преследване, продължило повече от 2 години. 11% от жените са били подложени на
сексуално насилие чрез имейли или текстови (SMS) съобщения. 20%
от младите жени (18-29 г.) са били жертви на интернет насилие (cyber
harassment). 55% от жените са преживели сексуален тормоз на работното си място, а в 32% от всички случаи извършителят е бил началник, колега или клиент. 67% от жените не са съобщили за преживяното насилие пред полиция, организация или дори пред близките си.
На този фон от стряскащи, дори потресаващи данни, как изглежда и къде се намира България. 23% от интервюираните българки, или
почти всяка 4-та жена у нас, е била жертва на физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора си. 14% пък са жените у нас, които са преживели такъв тип насилие, но извършителят не е бил техен
партньор. България се нарежда в средните стойности за Европа, като
изследването отчита най-висок процент на жени, преживели насилие в
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рамките на брака и/или в партньорската връзка след финландките –
30%. Австрия пък е сред държавите с най-нисък процент – 13%.
Резултатите, отчетени по отношение на сексуалния тормоз над
жените у нас, са на доста ниски нива в сравнение със средните стойности за Европейския съюз. Между 9 и 11% са жените у нас, преживели сексуален тормоз. В сравнение, например с Дания, изследването
отчита между 26 и 37% жени, преживели сексуален тормоз.
Един милион бългаpки обаче cа били наcилвани физически, cеĸcyално и пcиxичеcки, както показва най-мащабното изcледване в cвета, pеализирано от Агенция на Европейския съюз за основните пpава
(FRЕ). Навсякъде по света физическото, cексуалното и пcиxическото
наcилие над жените е всекидневие. 23% от интервюираните бългаpки,
или почти вcяка 4-та жена y наc, споделят, че са били жеpтва на физическо и/или cеĸсуално наcилие от cтpана на паpтньоpа cи. 14% са
жените y наc, които cа пpеживели такъв тип наcилие, като извъpшителят не е бил техният паpтньоp.16
29% от жените в България (или почти 1 милион от общия брой
женско население от 3 777 999 жени у нас) в детството си са преживели поне една от трите форми на насилие – физическо, сексуално или
психологическо. В рамките на ЕС средният процент за подобни явления е 33. Като цяло, индивидуалното усещане за това колко често се
среща насилието срещу жени е както много често – 22% от анкетираните българки, така и доста често – 38% от анкетираните, а това
всъщност е преобладаващата част от жените.
Според официалните данни на Евростат броят на изнасилванията
на 100 хиляди души за една година в Европа стои така: класацията се
води убедително от Англия и Уелс с 62 изнасилвания. Следва Швеция
с 57, в гордата Исландия изнасилванията са 54. У нас е една на
30 000. Следват Северна Ирландия с 39 и Шотландия с 33. В следващата по-умерена група са Белгия с 26 и Франция с 20 изнасилвания. В
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Норвегия изнасилванията официално са 22, но там има много скрити
изнасилвания и убийства на бебета, като някои педофили правят това
със собствените си деца на възраст до една годинка. Следват Финландия и Дания с по 19 изнасилвания. Австрия и Германия са с по-прилични показатели, съответно с 13 и 9 изнасилвания годишно. България е някъде на „опашката” на Европа с по-малко от 2 изнасилвания.
С под 2 изнасилвания годишно е също и Словакия, докато в Гърция –
само едно. И накрая е Черна Гора, с по-малко от едно изнасилване годишно на 100 хиляди жители.
А ние сме подписали Конвенцията на ООН срещу насилието над
жени във всичките му форми още през 1979 година, заедно с още почти 200 държави.
Децата
Ако се прегледат форумите в интернет, ще срещнем ужасяващи
разкази, свързани с различни видове насилие над деца. Например:
„Преди три години имах един доста неприятен случай. Жена, която е
от така нареченият социален хайлайф, има 12 годишна дъщеричка,
чийто баща системно упражнява сексуално насилие над нея. В следствие на това детето имаше куп психо-емоционални проблеми. Въпросната „гранд”-особа желаеше психотерапия на детето – най-вероятно
за измиване на нечистата си съвест, че уж прави нещо по въпроса.
Опитах се да й обясня, че това няма да помогне, т.к. каква полза детето да прекара при мен час-два, да го успокоя по някакъв начин – и
след това, прибирайки се вкъщи в лапите на бащата всичко да отиде
на вятъра. Защо да си играем на „дай бабо огънче”, като първо трябва
да се отстрани причинителят и само тогава терапията на детето би била успешна.” Или съобщения от типа: „Напоследък станахме и свидетели как родители продават децата си на извратени педофили...”
Според ново изследване на УНИЦЕФ от 28 юни 2017 инвестирането в здравето и оцеляването на най-нуждаещите се деца и общности
е по-рентабилно, като за всеки инвестиран 1 милион щатски долара се
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спасяват два пъти повече животи отколкото, ако тези пари се инвестират за по-малко нуждаещи се групи.
Докладът „Намаляване на неравенствата: Силата на инвестирането в най-бедните деца” представя достатъчно убедителни, а и нови
доказателства, които потвърждават неконвенционалното предсказание
на УНИЦЕФ, направено през 2010 г., че по-високата цена за достигане
на най-бедните деца с животоспасяващи, силно въздействащи здравни
интервенции ще бъде компенсирана от по-големи резултати.
„Доказателствата са категорични: Инвестирането в най-бедните
деца е не само правилно по принцип, но това е така и на практика –
спасяване на повече човешки животи с всеки похарчен долар. Тези
данни са от ключово значение за правителствата, които работят за
спиране на всички предотвратими смъртни случаи на деца в момент,
когато всеки долар е от значение. Справедливото инвестиране в здравето на децата дава бъдеще и разчупва порочния междупоколенчески
кръг на бедността. Здравото дете има по-голям шанс да научи повече
в училище и да печели повече като възрастен”, смята Антъни Лейк,
изпълнителен директор на УНИЦЕФ.
Aко обаче светът не ускори и умножи усилията си в напредъка за
намаляването на детската смъртност до 2030 г., почти 70 милиона деца ще загинат и то преди още да достигнат своя пети рожден ден.
Базирайки се на нови данни от 51 страни, където са около 80%
от всички смъртни случаи на новородени и деца под пет години, същото проучване показва, че направените подобрения по отношение на
обхвата на животоспасяващи интервенции сред бедните групи в тези
страни са помогнали за намаляване на детската смъртност три пъти
по-бързо отколкото при не-бедните групи.
Същевременно, проучването използва нови данни и инструменти
за моделиране, за да докаже на световната общественост, че интервенциите, които обхващат децата в бедните групи, се оказват 1,8 пъти
по-рентабилни от гледна точка на спасените човешки животи. В него
са избрани шест ключови здравни интервенции като показатели за
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оценка на достъпа до изключително важните медицински услуги за
майчино и детско здраве: използване на третирани с инсектициди
мрежи за легла, ранно започване на кърменето, пренатални грижи,
пълна ваксинация, наличие на квалифицирано лице по време на раждане, предоставяне на грижа за деца с диария, треска или пневмония.
По-специално, същото изследването установява, че:
- Достъпът до силно въздействащи здравето и храненето интервенции се е подобрил най-бързо сред бедните групи през последните
години, което води и до значителни, а и по-справедливи подобрения.
- По време на периода, обхванат от изследването, абсолютните
стойности на намаляване на смъртността при децата под пет години,
свързани с промените в здравното покритие, са почти три пъти поголеми сред бедните групи от не-бедните групи.
- Тъй като раждаемостта е много по-висока сред бедните групи в
сравнение с не-бедните, намаляването на смъртността при децата под
пет години в бедните общности фактически се измерва и превръща в
4,2 пъти повече спасени човешки животи за всеки милион души.
- От 1,1 милиона спасени живота в 51-те държави в последната
година, близо 85% са били сред най-бедните групи хора.
- Докато инвестициите на глава от населението, необходими за
подобряване на обхвата сред бедните са по-големи от тези, потребни
за достигане до не-бедните, тези инвестиции всъщност спасяват почти
два пъти повече животи на всеки 1 милион щатски долара в сравнение
със същата инвестиция, направена обаче в не-бедните групи хора.
Проучването посочва Афганистан, Бангладеш и Малави като
страните с висок процент на смъртност при децата под пет години, където фокусът върху най-нуждаещите е направил промяната за децата.
Между 1990 г. и 2015 г., смъртността при децата под пет години е намаляла наполовина в Афганистан, а с 74% в Бангладеш и в Малави.
Тези резултати обаче идват в доста критичен момент, докато
правителствата продължат работата си за постигане на Целите на ус-
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тойчивото развитие, които са предотвратяване на всички смъртни случаи сред новородени и деца под петгодишна възраст до 2030 г.
Силата на инвестирането в най-бедните деца помага на страните
да предприемат практически стъпки за намаляване на неравенствата,
включително и за повече инвестиции в доказани интервенции за превенция и лечение на деца, за укрепване на здравните системи, за да
станат качествените здравни грижи много по-широко достъпни и т.н.
По данни на последния доклад на Центъра за изследване на
УНИЦЕФ от 15 юни 2017 г., 1 на всеки 5 деца в развитите държави живее в относителна бедност поради ниски доходи, а 1 на всеки 8 е изправено пред несигурност относно храната си.
„Да градим бъдещето: Децата и целите за устойчиво развитие в
богатите държави” е първият доклад за оценка на състоянието на децата в 41 страни с високи доходи във връзка с целите за устойчиво
развитие, определени като най-важни за благосъстоянието на децата.
Той класира страните на базата на тяхното представяне и детайлизира
предизвикателствата и възможностите, пред които развитите икономики са изправени в постигането на глобални ангажименти към децата.
„Докладът е сигнална лампа, че дори и в страните с високи доходи, напредъкът също не е от полза за всички деца. По-високите доходи не водят автоматично до по-добри резултати за всички деца и дори
може наистина да задълбочават различни видове неравенства. Правителствата във всички страни обаче трябва да предприемат решителни
действия, за да гарантират, че пропуските са намалени и е постигнат
напредък, за да се реализират Целите за устойчиво развитие за децата” , смята Сара Кук, директор на Центъра за изследване на УНИЦЕФ.
Ключовите резултати от избраните индикатори за Целите за устойчиво развитие за деца и юноши в богатите страни включват:
- Изкореняване на бедността. Средно 1 на 5 деца в богатите
страни живее в относителна бедност поради ниски доходи, от 1 на 10
деца в Дания, Исландия и Норвегия, до 1 на 3 в Израел и Румъния.
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- Край на глада. Средно 1 на 8 деца в страни с високи доходи е
изправено пред несигурност относно храната си, като нараства до 1 на
5 в Обединеното кралство и САЩ, но и до 1 на 3 в Мексико и Турция.
- Добро здраве. Неонаталната смъртност драстично пада в повечето страни; намаляват също и честотата на самоубийства при младежите, както и ражданията от тийнейджъри, или пиянствата. Въпреки
това обаче, 1 от 4 младежа съобщава за два или повече проблеми с
психичното си здраве повече от веднъж седмично.
- Качествено образование. Дори в най-добре представящите се
страни, включително Япония и Финландия, около една пета от 15-годишните не достигат минимални нива на владеене на умения по четене, математика и др.
- Равенство между половете. Средно 14% от анкетираните в 17
богати страни смятат, че момчетата заслужават да получават приоритетно университетско образование, като в повечето от тези страни това твърдение е по-широко застъпено сред мъжете.
В изследването на 41 страни, класацията е добра за онези страни, които често се появяват на върха на последните сравнения за развитието на човека и детето – скандинавските страни, Германия и
Швейцария, а и недобра за страните с по-ниски доходи в групата, като
Румъния, България и Чили. Все пак, по-задълбоченото анализиране
разкрива възможности за подобрение на всички нива, тъй като всички
изследвани страни се класират в средната или долната третина на две,
или на повече цели.
За някои показатели, като неравенство на доходите, самообявяване на проблеми с психичното здраве и затлъстяването от младежите,
съществуват тенденции, които подсказват за известно безпокойство и
в по-голямата част от богатите страни. В 2 от 3 проучвани държави
най-бедните домакинства с деца са далеч под средното ниво, което е
било през 2008 г. Степента на затлъстяване сред 11-15 годишните и
честотата, с която подрастващите съобщават за два или повече проблема с психичното си здраве се увеличава във все повече страни.
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Въпреки че в много страни се наблюдава значителен напредък в
редица показатели, все още обаче има доста големи разлики между
тях в други области. Освен това, националните равнища на доходите
не обясняват твърде ясно всичките разлики: например, Словения е
далеч по-напред от много по-богати страни и то по редица показатели,
а САЩ е 37-а в обобщената класация на 41-те изследвани страни.
Въз основа на резултатите, представени в доклада, УНИЦЕФ призовава държавите с високи доходи да предприемат действия в пет
ключови области:
- Поставете децата в основата на справедливия и устойчив напредък – подобряването на благосъстоянието на всички деца днес е от
съществено значение за постигане на равенство и устойчивост.
- Не забравяйте нито едно дете – националните средни стойности
често скриват крайните социални и други видове неравенства и сериозните изоставяния на групите в дъното на отделните изследвания.
- Подобряване на събирането на сравними данни – по-специално
за насилието върху деца, ранното детско развитие, миграцията и пола.
- Използвайте класацията, за да набележите конкретни политики
и мерки в национален контекст – никоя държава не се справя добре с
всичките показатели за благосъстоянието на децата, а пък и всички
страни определено се сблъскват с предизвикателства в постигането на
поне някои от Целите за устойчиво развитие, насочени към деца.
- Отстояване на ангажиментите за устойчивото развитие в световен мащаб – Общата рамка на Целите за глобално развитие ангажира
всички страни в глобално начинание.
- Над половин милион деца живеят в риск от бедност.
- Близо 2 000 деца се разделят от семействата си всяка година.
Над 1 000 момчета и момичета все още живеят в институции.
- През 2016 г. в България са получени 3 158 сигнали за насилие
над деца. Хиляди други остават скрити за официалната статистика.
- Всяка година около 1 000 деца не прекрачват училищния праг.
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- През учебната 2015/2016 година 16 400 ученици са напуснали
общообразователните училища, от които 14 300 в основно образование.
Страната ни вече е излязла на едно от първите места в Европа
по извънбрачни деца. Всяко трето дете в селата е без баща, а в градовете – такава участ има всяко четвърто. Така децата все по-малко могат да намерят възможности за развитие в семейството. В същото време обаче, много рязко са паднали и грижите на обществото за децата.
През 1989 г. в България е имало 4562 детски градини. В тях 28 313
учители са обучавали и възпитавали 317 559 деца. През 2000 г. броят
на детските градини е паднал на 3 249, на учителите в тях – на 18
692, а децата – на 204 000. В края на 2016 г. функционират 1 894 детски градини. В тях са записани 224 400 деца, като детските учители са
18 700. И в същото време броят на непълнолетните деца (от 14 до 17
г.), заподозрени в извършване на престъпления, през 1999 г. възлиза
на 6416, а пък на малолетните деца (от 8 до 13 години) – на 2612.66
През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9
096 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 500, или 5.2%, съобщиха от НСИ. Основните характеристики
на водените на отчет в Детска педагогическа стая лица са следните:
непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 78.3%; малолетни (8 – 13
г.) – 21.7%; момчета – 7 165 (78.8%); учащи – 6 720 лица (73.9%); В
криминогенна среда живеят 4 410 малолетни и непълнолетни, или
48.5%.
Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически
стаи малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. е 1 404 на 100 хил.
души от средногодишното население на възраст 8–17 години, като в
сравнение с 2015 г. той намалява с 6.6%. Броят на заведените на отчет в ДПС през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 3 054, или 33.6%
от всички водени на отчет лица, като 73.2% от тях са непълнолетни. В
сравнение с 2015 г. броят на новозаведените пък нараства със 7.2%.
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През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 2 731 малолетни и непълнолетни лица, или 30.0% от водените на отчет през годината. Причините
за това са: поправяне на поведението – 1 441 лица (52.8%); навършване на 18-годишна възраст – 1 159 лица (42.4%); други основания –
131 лица (4.8%).
За извършени противообществени прояви през 2016 г. през Детската педагогическа стая са преминали 5 754 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 3 856, или 67.0%, а момичетата – 1 898
(33.0%). В сравнение с 2015 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява с 391 лица (6.4%).
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за: „бягство от дома (от вкъщи),
от специализирана институция или от социална услуга от резидентен
тип” – 1 554 лица, или 27.0%; „прояви на насилие и агресия” – 497
малолетни и непълнолетни (8.6%); „употреба на психоактивни вещества” – 480 лица, или 8.3%; „повреждане на обществена и/или частна
собственост” – 397 лица (6.9%).
Сред другите обществено значими противообществени прояви,
извършвани от малолетни и непълнолетни през годината са: „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място” – 5.2% (302
лица) и „тормоз” – 4.8% (279 лица). През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е 4 980 и в сравнение с 2015 г. намалява със 7.1%.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления,
извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на
кражби са 3 019 лица, или 60.6% от всички лица, водени на отчет в
ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите
на кражби от магазини или други търговски обекти – 28.1% (849), на
кражби от домовете – 23.4% (706), на взломни кражби – 12.8% (385).
През 2016 г. пострадали от престъпления са 1 754 деца, от които
674, или 38.4%, са момичета. Малолетни са 653 лица (37.2%), а непълнолетни – 1 101 (62.8%). Най-голям е броят и съответно относи96

телният дял на малолетните и непълнолетните, които са пострадали от
кражби на имущество – 849 лица (48.4%). Следват пострадалите от
нанесени телесни повреди – 267 лица (15.2%), от грабежи – 115 лица
(6.6%), и от блудство – 96 лица (5.5%). Случаите на деца, жертви на
изнасилване (довършено или само опит), са 21. През 2016 г. местните
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните са образували 5 351 възпитателни дела, от които 3
722 (69.6%) са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 4 991, като от тях в
срок до един месец са решени 2 892 дела, или 57.9%. Прекратени на
различни основания са 402 дела (7.5% от образуваните възпитателни
дела). В края на 2016 г. 234 дела, или 4.4% от образуваните, са останали несвършени.
През 2016 г. местните комисии са наложили 7 495 възпитателни
мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 5 567 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 6 106 общественоопасни деяния. Най-често налаганите възпитателни мерки са:
„предупреждение” – в 3 040 случая (40.6%); „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – в 1 648 случая (22.0%); „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които
ги заместват, за полагане на засилени грижи” – в 966 случая (12.9%);
„задължаване да участва в консултации, обучения и програми” – в 723
случая (9.6%); „предупреждаване за настаняване във възпитателно
училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца” – на 301 малолетни и непълнолетни; „настаняване във ВУИ” – на 78 лица на възраст 8–17 години. Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните: Малолетни са
1 840 лица (33.1%), а непълнолетни – 3 727 (66.9%). Момчетата са 4
442 (79.8%), а момичетата – 1 125 (20.2%).
Повече от половината (59.4%) от децата обаче, на които са наложени някакви възпитателни мерки, са с начално или незавършено
97

начално образование (3 306 лица). През 2016 г. 6 983 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни
кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 1 165 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 140 647 лица.
През 2016 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 1
942 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 6 904 малолетни и непълнолетни.
***
Няма никакво съмнение, че насилието е станало банално и
страшно всекидневие, което се „практикува” и като все повече разширяващи се военни конфликти, национални и етнически противоборства, регионални и битови напрежения, завършващи с различни форми
на кръвопролития. На 20 март 2018 г. за сетен път се стреля в американско училище, като преди месец са убити 17 ученика, в Сирия отново загиват хиляди цивилни граждани... Никой вече не споменава стотиците хиляди жертви в Ирак, Либия и др. в името на „демокрацията”.
В съвременното българско общество съществува твърде странен
дуализъм. Реално насилието е горчиво, кошмарно всекидневие, но на
нивото на активното обществено съзнание, на т.нар. от журналистите
актуален дневен ред, тази злободневна тема изобщо не е в центъра на
обсъжданията, нито пък на търсенето на адекватни мерки. А насилието продължава, убиват се жени, в детските градини се практикува насилие над деца, в селата и градчетата безнаказано вилнеят убийци,
насилници и пр. Конкретен пример са и обсъжданията по т.нар. Истанбулска конвенция. Казаха, написаха се прекалено много неща както
верни, така и неверни, но центърът на обсъжданията за насилието над
жените и децата бе замъглен, осезаемо притъпен от различни активистки групи, които, водени от предимно политически съображения, фактически, реално изместваха дебата от неговата истинска същност. И в
резултат на това социалното пространство се изпълва с термини от ро98

да на „трети пол”, „джендър”, „хомосексуални бракове”, отменя се ратификацията на конвенцията, а пък обществената енергия се изчерпва. А най-важното – насилието, – остава на същото ниво в българското
общество!!! Говоренето измества конкретните реални действия.
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ЖЕНИТЕ И НАСИЛИЕТО: СТЕРЕОТИПИ И АЛТЕРНАТИВИ.
БЪЛГАРСКИ ПРОЧИТИ
Татяна Батулева
За „опитоменото” и „неопитомено” насилие
Във време, когато военните действия на практика се водят срещу
беззащитно цивилно население, а терористичните актове са ежедневие, въпросът за насилието става все по-актуален. „Силата на слабите” нарича насилието Янкелевич, а Елиът допуска, че понякога то е
единственият начин да възтържествува социалната справедливост. За
Лионел Жоспен не държавата, а обществото е причина за насилието.
Васил Проданов обръща внимание на деконцентрацията на политическото насилие, насочено срещу легитимната власт на държавите.1 Една
от най-оригиналните оптики към насилието като фундамент на всички
култури принадлежи на миметичната теория на Рьоне Жирар. Той извежда тезата за двусмисления характер на жертвоприношението: разглежда го като акт на насилие, чиято цел е избягване на друго насилие, което би могло да засегне общността като цяло или някой от нейните членове. Такова насилие се разглежда като социален акт, имащ
за цел консолидация на обществото; насочено към някаква изкупителна жертва, „събираща в едно добротворчество и злодеяние”, то позволява „преход от взаимно деструктивно насилие към градивно единодушие”: цел, която може да не се осъществи, ако насилственият акт на
жертвоприношението изгуби катарзисната си функция; тогава следва
хаос, верига от нови насилствени действия. Това „опитомено” насилие,
което е характерно за примитивната религиозност, според Жирар, се
преодолява само от юдео-християнството, което е единствената рели-

1

Проданов, В. 2003. Насилието в модерната епоха. София, ИК „Захарий Стоянов”
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гия, която осъжда насилието и скъсва с нагласите, които приписват
вина на жертвата.2
Векове наред изкупителна жертва, допринасяща за „опитомяване
на насилието”, днес, когато агресивността става все по-универсална
разменна монета, жената не престава да бъде предпочитан обект на
насилие (ако вярваме на статистиките всяка трета жена по света е била жертва на насилие): насилие, което не признава граници – географски, социални, религиозни, икономически, етнически и расови. Неслучайно 25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране
на насилието над жените, а миналата година от този ден до 10 декември (Световния ден на човешките права) по цял свят емблематични
сгради бяха осветени в оранжево в подкрепа на организираната от
ООН кампания. Според Джърмейн Гриър, която твърди, че днес нашата
култура е по-малко феминистка и много по-насилствена, отколкото
преди трийсет години, насилието може да бъде преодоляно чрез синтез на феминизма и пацифизма. Тя говори за „тестостеронна” култура,
оприличена на „схватка в свободен стил”, която лишава от права всички по-уязвими – децата, възрастните хора и ... жените. Според нея
съществувала разлика между мъжкото и женското насилие, като последното обикновено било резултат от самоунищожително поведение;
също така, нападенията, извършени от жени, рядко завършвали с
убийство, … само че от момента на твърденията й (1999) до днес са изминали почти двайсет години, а нещата като че ли се движат в коренно противоположна посока.3
Въпросът за насилието традиционно е в полезрението на различните феминистки теории. Независимо от липсата на единодушие, в
техните рамки то се разглежда като резултат от исторически формиралото се господство на мъжете над жените. Като отзвук от това господ2

René Girard. La violence et le sacré. Grasset, 1972. Вж.също и: За войната и апокалипсиса – В: Християнство и култура, 5.1.2016.
3

Гриър, Дж. 2000. Жената. София, „Обсидиан”.
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ство,

сексизмът, стереотипите, неравенствата създават условията, в

които се разгръщат проявите на насилие. Именно усилията на феминистките организации допринесоха за това домашното насилие да се
разглежда не като проблем на семейните отношения. Доколкото има
отношение към стереотипите и ролята им в създаването на условия,
благоприятстващи поведения, свързани с насилие, проблемът „жените
и насилието” може да бъде разглеждан в светлината на водещи за теоретичните феминистки дискурси дебати като диференциализъм/конструктивизъм и есенциализъм/антиесенциализъм. Ако диференциализмът приема наличие на специфични особености, на някаква женска
другост, то конструктивизмът, напротив, твърди, че различията между
мъже и жени са придобити, конструирани социално. Упреците към диференциализма са, че пораждал отчужденост, като ситуирал и двата
пола в предварително наложени роли, че освещавал неравенството
между тях и в крайна сметка негласно утвърждавал мъжкото господство като нещо естествено: така на практика действал не само срещу
жените, но и срещу мъжете, налагайки представата, че тяхната агресивност е нещо вродено, а не социално придобито.
За разлика от диференциализма, който поставя акцента върху
разликата между половете, конструктивизмът се опира на понятието
„джендър” (социален пол, социопол), който не е биологическа даденост, а идентичност, конструирана под влияние на социалната среда.
Мъжкото и женското се разглеждат като резултат от исторически сложили се механизми на конструиране и социално възпроизводство.
Джендърът се отнася до стереотипните поведения и роли, приписвани
на личността в зависимост от нейния пол. Някои изследователи откриват сходна динамика в различните форми на насилие (словесна, психологическа, физическа), сексуалните злоупотреби и емоционалния
тормоз; те произтичат от стереотипите и отношенията на господство
между мъжете и жените. Но психологизиращият подход разкрива само
част от причините за насилието: той откъсва проявите на домашно насилие от социалния контекст, създавайки представата, че те са резул102

тат от заболявания. Тук в контекста на собствената ни изследователска оптика ще отбележим следното: вярно е, че специфичните причини
за прояви на насилие към жени не могат да бъдат разбрани и преодолени без анализ на йерархията между половете и ролята на стереотипите, оправдаващи тази йерархия. Наред с това, няма как да не изтъкнем, че някои неправомерно отъждествяват диференциалисткия подход с патриархалните стереотипи, наложили йерархията мъжко-женско. Признаването на различието между половете и оправдаването на
йерархията между тях са две коренно различни неща, а в диференциалистки контекст именно различията, тяхното приемане и остойностяване стои в основата на премахване на йерархичното отношение. Както посочва една от водещите теоретички на диференциализма Люс
Иригаре, мъжко и женско са опозиции, но тяхната противоположност
не е от типа на диалектическите и логическите противоречия. Тяхната
връзка е от друго естество, тя изгражда баланс между две другости,
които са устремени една към друга, но запазват и обратния път към
себе си, между два различни, но равнопоставени субекта, изграждащи
една хоризонтална, „двусубектна култура”. Значи от една страна, имаме стереотипи, наложени от патриархалната култура, при които женското се обявява за различноТО, а от друга, признаване на разликата
между мъжко и женско, като нещо, което не е нито само в единия, нито само в другия пол, а в пространството между тях. В първия случай
различието е нещо отклоняващо се от нормата, негатив, проециран само върху единия от двата пола (женския), а в другия бележи връзката
между тях, при която всеки пол среща собствените си качества, но и
собствените си липси; в единия случай е извор на малоценност, а в
другия става основа на взаимно признаване и обогатяване. Да, патриархалните стереотипи разглеждат различието като извор на неравностойност и генератор на насилие, докато диференциализмът превръща
това различие в допълнителен мотив в борбата срещу това насилие.
Според Мона Озуф не бива да се подклажда война между половете, като се противопоставят „колективно виновните мъже на колек103

тивно жертваните жени”. Различието между половете е факт, то трябва да бъде използвано успешно чрез съчетаването на равенство на
правата с култура на различията. Мона Озуф подчертава, че френскитe жени могат да изживеят половото различие без неприязън, да го
отгледат в щастие и ирония и да откажат да му придадат същност”, но
без да споделят тезата, че категорията жена вече е на изчезване.4
Жените и насилието. Български проекции
Дългогодишната изследователка на насилието Валентина Златанова обръща особено внимание на домашното насилие като тревожно
явление, което има тежки „физически, психически и социални последствия за жертвите – в повечето случаи жени и/или техните деца”. Българската социоложка анализира богатия арсенал от прояви на тази
форма на насилие като: посегателство върху честта, достойнството,
телесната неприкосновеност; нанасяне на обиди и уронване престижа
на потърпевшия. Подходът на Златанова е комплексен: тя, от една
страна, търси женските адресати, „женските” проекции на насилието,
а, от друга, насочва вниманието си към вписването на насилието в обществото като все по-разпространено средство за решаване на конфликти и превръщането му във все по-допустим, приемлив и намиращ
(...) оправдания модел на поведение”. Към това тотално „онасилствяване” на средата се прибавя и фактът, че често проявите на насилие
остават скрити, докато списъкът от аргументи, оправдаващи насилието
и осигуряващи защита на извършителите, непрестанно нараства. Основателно Златанова насочва вниманието си към дефицита на нетърпимост към насилниците, дефицит, който, ако можем да се изразим така, е и законов, и морален. Всъщност да си спомним, че някак неусетно думата нетърпимост беше заменена с по-неутралните и лишени от
експресивност думи като „нетолерантност” и „нулева толерантност”.
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Златанова обръща внимание на факта, че традиционното неодобрение,
идващо от интернализираните социални норми, бива неутрализирано –
така „социалният контрол се оказва неефективен и индивидът може да
го нарушава, без да е заплашен дори от собствените си самообвинения”5.
Напоследък в медиите нашумя случаят с Бернар Канта, известен
френски изпълнител, който през 2003 г. убива съпругата си Мари
Трентинян. Осъден е на 8 години, от които излежава 4 и е освободен
за добро поведение. Следва самоубийство на Кристина Ради, съпругата, от която има деца и която преди смъртта си многократно споделя
по телефона с родителите си, че се чувства застрашена, че „повече не
издържа”, но предположенията за ново убийство или подтикване към
такова остават недоказани. По повод завръщането му на сцената редица феминистки и правозащитни организации (като „Osez le féminisme”) настояват, че той няма право на аплодисменти. Когато се опитва
да се здрависа с момиче от протестиращите и му подава ръка, която
увисва във въздуха, Канта без да търси особено позволение, го целува
по челото: „Ужасих се, казва тя, пипна ме с ръцете, с които беше убил
Мари Трентинян”. За съдията, освободил Канта след четиригодишен
престой в затвора, това е „диктатура на емоциите”. Канта бил неправомерно квалифициан като „убиец”, той просто е „осъден за това, че е
нанесъл смъртоносни удари и деянието му не може да се квалифицира
като предумишлено убийство”. На аргументите на министърката на
културата на Франция – Франсоаз Нисен, че „вече си е платил, без да
ползва привилегии” и „има право на нов живот”, следва подписана от
75 000 души петиция, в която се апелира към отказ от участие в промоцията на този артист, защото противното „би означавало валоризиране на един мъж, традиционно известен с актовете си на насилие към
жените”6. Високата обществена нетърпимост е онзи елемент, който
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създава средата, в която насилието трудно може да вирее. Има ли я у
нас? Достатъчно е да прочетем някои от изказванията по форумите по
повод убийствата на Виола и Елена. Наред с чисто човешката съпричастност към трагедията на младите и красиви жени четем бисери от
типа на: „каквото е търсела, намерила си го е”, „как така ще му изневерява”, „да е мислила, като се е женила за парите му” (за Елена);
както и „любовта на знае граници, явно става дума за убийство от любов”, т.е. любовта някои са склонни негласно да приемат за оправдание на насилствената постъпка (за Виола).
Като търси причините за все по-честите случаи на насилие, д-р
Цветеслава Гълъбова поставя акцента върху семейството: в семейство,
в което насилието е всекидневие, обикновено се създават бъдещи насилници и среда с висок праг на допустимост на прояви на насилие.
Максим Мизов разглежда насилието в по-комплексен план: свързва го с обществено-историческата и екзистенциално-всекидневна
Голгота на българката по време на прехода, с ограбените социални
възможности и роли, с десакрлизацията на човешкото и пораженията
върху статуса на жената като социално присъствие и човешко признание, с инструментализираните техники за легитимация, наложени от
„неолибералния патос на прехода”7.
Сякаш за да признаят собственото си безсилие да решат проблема с престъпността и насилието, представители на управляващите у
нас побързаха да започнат да апелират за по-свободен режим на притежание и ползване на оръжие. Дали тогава насилието ще отстъпи ...
или просто насилниците ще станат по-внимателни и ще насочват усилията си само към хора, които очевидно не притежават, не могат или
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не искат да използват оръжие. А превръщането на насилието в право
означава, че по-силните и по-агресивните винаги ще тиранизират не
само по-слабите, но и по-миролюбивите. По думите на Живко Сталев
„правова държава без справедливост е равна на насилие”. А особеност
на българския контекст е, че високата степен на насилието е съчетана
и с висока степен на несправедливост и безнаказаност – по традиция
убилите възрастни хора роми се пускат под гаранция, а лекарят, застрелял крадеца-рецидивист, току-виж се оказва превишил законното си
право на отбрана.
Насилие и неравенство: юридически прочити
Бихме могли да приемем, че насилието е висша форма на неравнопоставеност. Тази визия – за връзката между насилие и неравенство
е заложена във философията на т.нар. Истанбулска конвенция: от една страна, насилието представлява „нарушение на основното право на
живот, свобода, достойнство, сигурност и равенство и е резултат от
вече съществуващо неравенство”, а от друга, засилва неравенството
между мъжете и жените, т.е.става причина за него. Позитивен момент
в конвенцията е нейният превантивен характер: поне като намерение,
тя санкционира действия, които „водят или има вероятност да доведат
до физическо, сексуално, психическо насилие или икономическа вреда или страдание на жените, включително заплахи за извършване на
такива действия (...)” (BGRF.ORG). Фокусирана е както върху публичното, така и върху частното пространство; отчита историческите корени на насилието, както и обусловеността му от определени социални
структури и джендърно обусловени роли; изхожда от предпоставката
за неразривната, реципрочна връзка между насилие и неравнопоставеност. Както противниците, така и поддръжниците на конвенцията
претендират, че отстояват европейските ценности, като едните наблягат върху толерантността и отвореността към различните, а другите
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върху историята и логиката на създаване на Европейския съюз, които
са тясно свързани с християнската религия.
Сред юридическите прочити на борбата с насилието, открояващи
качествата на конвенцията, ще споменем тези на съдиите Стоян Мадин
и Галя Вълкова. Според тях тя „ще запълни празнотите в българското
законодателство”, защото то не е в състояние да гарантира оптимална
защита от насилие. Лек за тази ситуация е приемането на Истанбулската конвенция, чрез която международните стандарти ще бъдат вкарани на българска почва. Законът за защита от домашно насилие
предвижда оказване на „незабавна защита” в случай, че съществува
опасност за живота на жертвата. Добре, но доколко е ефективен този
закон? Няма как пред очите ни да не изплуват случаите с Елена и Виола, в които многократно подаваните сигнали на практика остават глас
в пустиня. Няма как да не се запитаме защо тези, от които е зависела
тази „незабавна защита”, за пореден път няма да понесат отговорност
за стореното.
Двамата юристи се спират на съществени „от наказателна гледна
точка” пропуски в защитата от насилие в българското законодателство. А те не са малко. Един от тях е липсата на обща база данни, която
в случай на издадена „заповед за незабавна защита” да бъде сведена
до знанието на правоохранителните органи във всички краища на
страната (само преди ден стана ясно, че подобна липса създава доста
комични ситуации: обявен за издирване чрез Интерпол се свързал по
Фейсбук с полицията и изразил готовност за съдействие, а друг издирван … вече отдавна излежавал присъдата си в затвора). Не по-малко
проблеми двамата юристи свързват и с факта, че тежестта на доказването пада върху жертвата, т.е.престъплението се води от частен характер, и пострадалият/ата сам(а) трябва „да играе ролята на прокурор”, но в същото време не може да участва в производството като
граждански ищец; значи акцентът е поставен върху съответния държавен акт, а не върху самото нарушение, което допринася у извършителя да се създаде усещането, че е наказан не заради упражненото на108

силие, а заради нарушаването на някакво правило. Това усещане за
ненаказуемост и минимизиране на престъплението се предизвиква и
от изключването на полицията и прокуратурата в случаи на леки и
средни телесни повреди, както и при случаите на психологическо насилие. От така формулираните основателни забележки става ясно, че
в случая документът се възприема като „патерица” на българското
„понакуцващо” правосъдие, без обаче да се прецизира по какъв алгоритъм ще се извършва тази „компенсаторна” дейност – например, кой
точно ще поеме ролята на „ищец” или как полицията ще се включи в
случаи на леки и средни телесни повреди, при положение, че българското законодателство (все още) не предвижда подобно развитие.8
Наред с позитивните страни на конвенцията, нейните юридически прочити на българска почва маркират серия от процесуални нарушения във връзка с присъединяването, предизвикващи съмнения в
нейната „целесъобразност” и „законосъобразност”. Върху тях фокусира вниманието си адвокат Шейтанов, който подчертава, че става дума
за „категоричен пример за нарушаване на Закона за международните
договори”. Шейтанов привежда богата палитра от аргументи, които засягат предмета на договора, адекватността на регулацията, противоречията с установения правен ред в страната, както и факта, че визираните в нея форми на насилие са неприсъщи за България, докато тези,
които са присъщи (нелегален износ на жени с цел сексуална експлоатация; блудство с малолетни; детска порнография; побой; детска агресия; ромско домашно насилие, към които може да добавим и все позачестилите случаи на обезобразяване), остават невизирани. Не на
последно място изтъкнатият юрист подчертава, че приемането на Конвенцията би довело до „акцептира(не) на международна правна норма, която противоречи на българското законодателство”, до „правно
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инженерство, което води към отричани вече социални практики” и
„презюмиране на виновност на българския мъж”, несъответствия, които един ден неминуемо ще еволюират до конституционен проблем.9
Дали наистина конвенцията би направила насилието предотвратимо, своевременно санкционирано, невъзможно? Професор Пламен
Киров визира пример с Турция, която ратифицира Конвенцията в 2011
г., нещо, което не може да предотврати посочения от официалната
статистика факт, че „от 2010 до 2017 г. в страната 377 жени са убити,
докато водят бракоразводен процес със съпрузите си”. Юридическите
резерви към спорния документ засягат и начина на приемане на неговите текстове: защо тяхното тълкуване не е направено преди приемането, а е отложено за вече възникнали конкретни ситуации, така че то
на практика ще зависи от благоволението на небългарски граждани.
Кому е нужна подхранваната от държавните институции заблуда,
че конвенцията „може да бъде ратифицирана със съпътстваща декларация”? Не подмяна и обезсилване на националното законодателство,
а възможност Европа да бъде стимул и гарант за неговото оптимално
разгръщане за превенция, борба, санкции на насилието, е пътят за
адекватна борба с него, аргументира се професор Киров. Продължение на критиката към алгоритъма на приемане на конвенцията е тази
към нейната неприложимост като правен инструмент, произтичаща от
заложената в нея терминологична неяснота (т.напр. според Киров понятия без легална правна дефиниция като „овластяване” са пренесни
некоректно от международните отношения в отношенията между физически лица)10.
„Различие” и „джендър” : феминистки перспективи
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На тази терминологична неяснота от логическа гледна точка обръща внимание и Венцеслав Кулов, според който това прави документа по-скоро вреден, отколкото полезен за санкционираните от него
дейности. А д-р Николай Михайлов разглежда целия понятиен апарат
на конвенцията като „хамелеон, който поема много допълнителни значения, едно от които е радикалната еманципация от биологичния
пол”11.
Особено спорно се оказва понятието „джендър”, което пролича
от дебатите по повод ратифицирането, които, вместо върху насилието
и борбата с него, се съсредоточиха върху спор, придобил формата на
„що е джендър и има ли той почва у нас?”. В Обяснителния доклад към
конвенцията се посочва, че понятието за джендър се базира на двата
пола – мъжки и женски; то означава, че има социално конструирани
роли, поведения и атрибути, които дадено общество смята за приемливи за жените и мъжете; в тази връзка насоката е „да се изкореняват
предразсъдъците, обичаите, традициите, които са базирани на (...) на
стереотипираните джендър роли”.
Ето част от споделени във форумите мнения: „имате ли идея колко много вече са половете в класацията на либералите?”; „засега списъкът на половете е LGBTQQIP2SAA, но имайте предвид, че всеки ден
се пръква по някой нов пол”; „от феминизъм до феминизъм разликата
е огромна, едни феминистки се борят за равни права на жените с мъжете, други се борят за смачкване на белите хетеросексуални мъже,
трети се борят за много полове, за кое равенство на половете говорите?”; „повтарянето на измислици за съдържанието на конвенцията не
спира”; „да не говорим, че за голяма част от населението „джендър” е
нещо като гей или трети пол, а това са пълни измислици”...

11

Михайлов, Н. Не сме объркани в превода. В клопка сме - DeHominisDignitate 2018.com.Иван Колев
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Като се спира на определенията на пол (биологичен факт, който
е един и същ във всяка култура) и джендър (описващ характеристиките, които едно общество или култура свързва с присъщото на жената
или на мъжа), Калин Янакиев поддържа тезата, че конвенцията е насочена само срещу някои дискриминативни роли, чието налагане може
да бъде определено като „насилие”. Изследователят обръща внимание
на смесването на двете понятия и преекспонирането на изгубения в
превода смисъл.12
Всъщност понятието „джендър” отдавна е придобило гражданственост. Ако мъж и жена означават същества, които по природа, физически и морално са различни, джендърът разчупва тяхната природна
идентичност, като отчита влиянието на начина, по който са конструирани половете в исторически и културен план, както и зависимостта
им от социалните отношения. След като толкова спорният термин в
конвенцията вече фигурира в българското законодателство (в заключителните разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете пише: „Равнопоставеност на жените и мъжете" е равни права и
задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на
пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят
избор без ограниченията на социалната роля на своя пол”, възниква
въпросът коя е причината за избухналия дебат. И възможно ли е
джендърът като конструкт, означаващ социално обусловените роли и
променливите особености на индивидите като функция на пола, да заличи изначалната дистинкция „мъж-жена”. Отговорът зависи от тълкува-нето на понятието в отношението му към пола и разликата по пол.
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В контекста на куиър-теориите, които разширяват безкрайно границите на търсеното равенство, не само джендърът, но самият пол се
разглежда като конструкт. Техните представителки не приемат деференциалистката теза за водещата роля на различието мъжко-женско.
Така например, Джудит Бътлър отхвърля не само разделението мъжжена, но и това между пол и джендър; не само джендърът, но и полът
се разглеждат в перформативен план: съществували множество джендърни идентичности без отношение към първоначалните анатомични
или социални дадености. Тези нови, „подривни”, куиър-идентичности
развенчавали претенцията („догмата”) за наличие на два пола, която
само привидно била универсална; всъщност, обаче, била изградена
върху хетеронормативността, която налагала на индивидите една полова идентичност.13
Става ясно, че интерпретирането не само на джендъра, но и на
пола, като тотално откъснати от природните дадености, води до тълкуване, обявяващо изначалната дистинкция „мъж-жена” за нищожна в
полза на многообразие от джендърни идентичности. Безкрайното конструиране на джендъри, откъснати от биологичния пол, като опит за
установяване на съвършено равенство, при което да няма изключени,
се оспорва и от диференциалисткия феминизъм, за който вече споменахме. По думите на Силвиан Агасински, например, то е „троянски
кон” в редиците на феминизма. Тя отстоява позицията, че наличието
на два пола – мъжки и женски – е свързано с биологичната организация на човешкия род и различния начин, по който те участват в прокреацията. Това, разбира се, не изключва факта, че съществува разнообразие от сексуалности. Според феминистката авторка пол и сексуална ориентация не са взаимно предопределени, нито взаимно заменяеми. Разгледани в социален план, те (полът, от една страна, и сек-

13

Бътлър, Дж. 2003. Безпокойствата около родовия пол. Феминизмът и подриването на идентичностите.
София, ИК „Критика и хуманизъм”.
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суалността, от друга) дефинират различни оптики. Затова и подмяната
на едното с другото, респективно на пола от сексуалността, води до
напрежение между движенията срещу хомофобията и феминистките
движения, насочени към защита на женските свободи. Агасински е
пределно ясна: „(...) полът не определя сексуалността, но сексуалността не премахва пола”14. Феминистката авторка приема категорията
„джендър”, но оспорва начина, по който тя се тълкува от куиър-теориите. Агасински посочва, че според Бътлър това да си мъж или жена
е нещо като „културни доспехи, които всеки може да грабне и да се
накичи независимо от пола си”. Каква борба за равенство там, където
категорията „жена” не съществува, а жените нямат нищо общо помежду си, пита съвсем основателно тя. И още: как без тази категория да
се осмислят начините на присвояване, на което жените са били и продължават да бъдат обект?
Според Агасински теорията на Бътлър не обосновава наличието
на „подривни” идентичности и подривен феминизъм: напротив, тя самата е подриване на феминизма. Убедена е, че както борбата срещу
сексизма и насилието, така и тази за равноправие на различните сексуални ориентации имат право на свой „град”. В същото време, обаче,
е не по-малко убедена, че куиър-идентичностите (т.е. тези, които почиват върху различните сексуални ориентации, не биха могли да изместят изначалната разлика по пол). Куиър-теориите „не престават да
ни набиват в главите, че всичко е култура, всичко е конструкт, без да
се запитат как се е създала самата история на културите”. Заедно с
природата, те се опитват да прогонят самия живот, да девитализират
живото човешко тяло, което е резултат и от природна, и от културна
еволюция. Тук си струва да припомним и думите на Люс Иригаре: на
въпроса защо лансира тезата за двусубектна (мъжка и женска), а не
множествена култура, тя отговаря, че често завръщането на еднообра-

14

Agacinski, S. 2012. Femmes entre sexe et genre. Раris, Seuil. Вж.също: Spivak, G., Can the Subaltern Speak,
Basigstoke: Macmillan.
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зието („на Единия”) протича именно под маската на привидното многообразие.
Като се позовава на Херта Нагл-Доцекал и Шийла Бенхабиб,
Иванка Райнова обръща специално внимание и на факта, че дори Джудит Бътлър, настояваща, че няма стабилен субект, че няма предварително конструирана джендърна идентичност, признава, че централният тезис на Фуко за „смъртта на субекта” трудно може да бъде използван за нуждите на феминистката теория, която има за цел политически действия, насоче-ни към устойчива социална промяна. Тя
привежда думите на Бътлър: „Критиката на субекта не е отрицание
или изгонване на субекта, а по-скоро начин да се постави под въпрос
неговото конструиране като предварително зададено или фундаментално предпоставено... Не да произнасяме смъртта му, а непринудено
да заявим, че някои версии на субекта са политически коварни...”, изтълкувани от Шийла Бенхабиб като дистанциране на американската
феминистка от по-ранните й концепции за субективността.15
Ще приведем мнението и на Рози Брайдоти, за да стане ясно, че
около джендъра има доста сериозни и тежки дебати, които свидетелстват, че статутът му не може да се похвали с „безвъпросна яснота“ и
резервите към него не идват само от „неточен превод”. Според Брайдоти във феминистката теория през 90-те години се наблюдава криза
на понятието „джендър”. Заради своята „теоретична неадекватност,
политическа аморфност и неопределеност”, то е атакувано както от
диференциалистките, така и от постколониалния феминизъм. Брайдоти разглежда разделението на пол и джендър като „удобна бинарна
опозиция”, губеща своя политически и епистемологически смисъл в
не-англоезичен контекст, в който предпочитаният термин си остава
„полово различие”.

15
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Нещо повече, подобно на Агасински, Брайдоти приема, че джендърните изследвания може да се окажат прикрита форма на завръщане на маскулинността. Феминистката авторка оценява високо приноса
на френските представителки на диференциализма и особено на Люс
Иригаре, които не само критикуват патриархалната система, но и съдействат за позитивното утвърждаване на женските ценности.
Брайдоти разглежда възникналите през 80-те години полемики
между диференциалистките и привърженичките на джендърната теория като противопоставяния между „две форми на редукционизъм –
идеалистически, т.е. редукция до текстуалността, при едните и материалистически, т.е. редукция към материалността, при другите, като и
двете са „крайни версии на есенциализма”. В този контекст е ситуиран
нейният опит за нов, позитивен прочит на женското, който изважда на
показ неговата конкретна, въплътена природа. Тя тръгва от „парадокса жена”, понятие, което стои в основата на феминизма, но в същото
време е подложено на критика отвътре, до степен, че някои си поставят за цел окончателното му деконструиране. Като приема нуждата от
деесенциализация, тя все пак изтъква, че категорията „различие” е
по-евристичнa в сравнение с категорията „джендър”, защото дава възможност за диференциране субектността на жените. Самата тя разглежда феминисткия проект като съвкупност от степени на различие,
на които тук (по обясними причини) няма да се спираме подробно.16
Насилие и стереотипи
Валентина Златанова посочва позитивната роля на НПО за преодоляване на насилието. Те оказват съдействие при осмислянето процесите на виктимизация; осигуряват видимост на насилието и информираност на жертвите за възможен изход и алтернатива; вписват
проблемите с превенцията на насилието в дневния ред на гражданско-

16

Брайдоти, Р. 2000. Половое различие как политический проект номадизма – Хрестоматия феминисткиях текстов, Санкт Петербург: „С. Буланин”.
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то общество, включват се в инициативи за усъвършенстване на законодателната практика. Наред с това обаче, те прекалено много акцентират върху позицията на жертва, с която българката като цяло отказва да се отъждестви (М. Николчина), често привнасят чужда проблематика, оставайки встрани от реалната ситуация, а и нямат подкрепа
от страна на мнозинството от българските жени. Прави се опит да се
създаде впечатлението, че борбата за женски права започва именно
със създаването на тези организации, като се забравят традициите,
които българското общество е изградило още в епохата на Възраждането, както и в годините на социалистическата еманципация. Особено
силно опитът да бъде наложен един западен феминистки модел, който
Гаятри Спивак успешно квалифицира като своеобразен нов колониализъм, в който „бели мъже защитават цветнокожи жени от цветнокожи
мъже”, се оспорва от т.нар. „черен феминизъм”17.
Срещу подобен подход се обявява още в 2003 г. Елизабет Бадантер, която в книгата си „Грешен път”, упреква феминистките движения, че, пренебрегвайки реалния прогрес в положението на жените,
насаждат една „виктимарна” идеология. Така унижават мъжете, които
са представени като палачи, пренебрегвайки случаите на насилие
спрямо мъже, които обикновено се прикриват от срам. Упреците към
нея обаче са, че, въпреки че виктимарната логика не разкрива цялата
истина, тя, позовавайки се на случаи на насилие спрямо мъже, на
практика следва същата логика и така допринася за задълбочаване на
пропастта между двата пола и представянето им като врагове.
„Да се сложи край на войната между половете”, призовава и
Джоана Уилямс в книгата си „Жените срещу феминизма” (2017). В нея
тя критикува възстановяването на стари ограничения, срещу които поколения феминистки са се борили. „Най-големият ми проблем с MeToo,
17
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пише тя, е, че това движение представя жените като невинни жертви,
а мъжете като долни престъпници. Това е лошо за мъжете, които рискуват да бъдат обвинени несправедливо и репутацията им да бъде съсипана без да могат да се защитят. Но това е много по-лошо за жените”. Прееспонирането на ръцете по коляното и дебелашките опити за
интимност са нещо, с което повечето жени умеят да се справят. Проблемът, обаче, е в следното : свързаните с MeToo шумни демонстрации
правят хората нечувствителни към истинското насилие като изнасилванията на жени в Кьолн и на деца в Телфорд.18
Сред лозунгите в защита на конвенцията имаше дори и такива:
„За правото на мъжете да правят салата”; „За правото на момчетата да
се обличат в розово, а момичетата – в синьо”. Ясно е, че в случая с
чувство за хумор застъпниците на ИК се опитваха да покажат, че целта е разбиване на стереотипите. Според прочита на юристи обаче,
причините за насилието, които като цяло не произтичат от стереотипни представи за превъзходството на мъжкия пол, а от предоставящата
трудности в оцеляването среда, които обаче остават встрани от вниманието на конвенцията.
За Димитър Попмаринов документът е параван за прокарване на
опасна идеология, която, обявявайки се срещу едни, насажда

други

стереотипи19. На тази неусетно прокарвана идеология обръща внимание и Силвия Минева. Първо, това проличава в заложените в конвенцията опити обичаите и традициите да се представят само като източник на зло, сякаш няма стереотипи, работещи в полза на хората; и
второ, в налагането на юридическа тирания, при която законите се
превръщат в единствен и неоспорим „извор” на ценности за сметка на

18

Уилямс, Дж. Мълчанието на изнасилените английски деца разкри лицемерието на #MeToo – Гласове,
21.03.2018.
19

Попмаринов, Д. Истанбулската конвенция е част от верига от подмени – В: DeHominisDignitate
2018.com.Иван Колев
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„всички други човешки неща”, гарантирали от незапомнени времена
споделеността на живота.20
Сещаме се за Паскал Брюкнер, описващ американската ситуация, който сравнява мъжете и жените с племена, съжителстващи на
двата бряга на река; враждебно настроени, те могат да общуват само
чрез правото. Брюкнер цитира Марсел Пруст, който казва, че „двата
пола ще умрат разделени”, и допълва: „Е, но в САЩ те винаги ще могат да разговорят помежду си чрез посредничеството на адвокат”; така
маркира нерадостната съдба на едно напълно префасонирано от правото общество, в което няма „може би”, няма любов, няма нрави, а само закони и правила.21
Аналогични идеи откриваме и в споделените от Валери Стефанов
по повод на конвенцията размисли, според които любовта е „главният
отсъстващ в този самонадеян, лицемерен и агресивен документ”, насочен и срещу такива стереотипни и основани на любовта роли като бащинството и майчинството; документ, чрез който „сковани от страх и
политическа коректност езици” ще заместят „тайнствата на пола и магнетизмите на привличането”22.
Във факта, че натискът срещу корупцията е значително по-слаб
от този за приемане на конвенцията, мнозина виждат нова опасна
идеологизация на обществения живот. Сериозен, многократно изтъкван аргумент е, че тя, борейки се срещу насилието, сама използва насилие. Според Шейтанов, тя не само че не изпълнява собствените си
цели (формулирани в чл.1, ал.1) и не защитава жените от всички форми на насилие, но представлява отстъпление от Декларацията за пра-

20

Минева, С. Позиция по повод... - DeHominisDignitate 2018.com.Иван Колев

21

Брюкнер, П. Новото пуританство демонизира мъжа – Гласове,14.03.2018.

22

Стефанов, В. De Hominis Dignitate 2018.com.Иван Колев
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вата на човека, изискваща равенство без разлика на раса, пол, етнос,
произход, убеждения. Негласното въвеждане на богата палитра от
„свободно избираеми” полове се приема не като премахване на йерархиите и ограниченията, а като постепенно установяване на нова норма, чиято скрита цел е опит за маргинализиране и изтласкване на
„нормалността”, за разрушаване на традиционните ценности и семейството.
Според Валентин Канавров джендърната парадигма не извежда
на преден план жената и не поставя ребром проблема против насилието срещу нея. Нещо повече, тя изобщо „забравя” репродуктивността и
възпитанието на децата. По думите на Валери Стефанов формално изнесеният напред проблем с правото на избор всъщност прикрива „опитите за създаване на идентификационна ниша, към която бутат цялото
човечество”, в клиниките за трансформиране на пола, там, където
„анатомията ще бъде изложена на присмех”.
Насилие на малцинството
Ако в рамките на една джендърна теория полът е биологична категория, а в друга – и той като джендъра е конструкт – върху коя от
двете стъпват текстовете на Истанбулската конвенция?
Защо тези, които настояват на толерантност към огромното многообразие от различия априорно отхвърлят придържането към различието „мъж-жена” като отживяло, хетеронормативно, тоталитарно?
Как да търсим проекциите на възможното равенство в пространство, в което и опозициите, но и включените в тях елементи са размити
до безкрайност, а пък и където няма водещо изначално различие?
И не се ли превръща едно такова пространство в капан за реалното равенство в полза на едно латентно, не така видимо, но пък и не
по-малко опасно в перфидността си неравенство, генериращо също
насилие?
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Защо негласно и непрестанно жените, които са половината от човечеството, са изтласквани в категорията „малцинства”, и превръщани
в един, по думите на Максим Мизов, „стигматизиран, неравноправен и
незащитен обект” спрямо мъжете?
Свикнали сме да вярваме, че връзката „малцинство-насилие” е
еднопосочна, т.е. че малцинствата са по-уязвими, по-назащитени от
насилие. Но може би няма да бъде излишно да си припомним теорията
на Насим Талеб и по-специално на неговото правило за т.нар. непримиримо малцинство, според което е достатъчно едно малцинство да
достигне нищожно малък размер (3-4 % от цялото население), за да
успее да го подчини на своите желания и да установи диктат, и то така, че на наивния наблюдател да му се струва, че изборът зависи от
предпочитанията на мнозинството. Изводът му е, че „нетолерантното
малцинство може да контролира и да унищожи демокрацията; нещо
повече, ясно е, че рано или късно то ще унищожи нашия свят”23.
Според Ерик Земур, мнозинството вече се кланя и подчинява на
малцинствата до такава степен, че демокрацията се е превърнала в
тирания на малцинствата.24
През януари 2018 г. левицата внася в Народното събрание проектозакон като алтернатива на ратификацията на Истанбулската конвенция, който впоследствие получава „принципна покрепа” в становище на Прокуратурата. Той съдържа предложения за промени в Наказателния кодекс, засягащи превенцията и борбата с насилието. Така
чрез усъвършенстване на законодателната практика могат да се постигнат целите на конвенцията, без да се налага нейното ратифициране. Опитите дебатът „за” или „против” конвецията да бъде вкаран в
Прокрустовото ложе на дилемата „за” и „против” Европа, както и „за” и
„против” насилието са лишени от релевантност.
23

Талеб, Н. Най-нетолерантните побеждават. Диктатът на малцинството – www.memori/bg/2017.

24

Земур, Е. Май 68. Големият разпад – glasove.com
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Този дебат като фокус отразява стереотипите и отговорите, които българското общество дава на насилието. Той не е израз на грозното лице на невежеството, както втълпяват преекспонирани от медиите
политолози, а свидетелство за нараснало самосъзнание на обществото
и готовност за поемане на отговорност за бъдещето. В него долавяме
този несвързан, разединен, но все пак тътнещ бунт, част от който, по
думите на Земур, са „онези народи от Източна Европа, които искат да
съхранят своята национална споеност и християнските си корени”.
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ЖЕНИТЕ В КАПАНИТЕ НА НЕФОРМАЛНОСТТА
Емилия Ченгелова
1. Въвеждащи бележки
Неформалността е една от същностните и присъщите характеристики на съвременните икономики. Социалните и строго социологическите последствия от включването на индивидите в неформални икономически практики са не просто значими - в някои общества и икономики те доминират и придават специфична характерност както на социално икономическия живот като цяло, така и на икономическото поведение на индивидите.
Изследванията на неформалните практики датират от 70-те години на миналия век и имат богата, противоречива, но и провокираща
концептуална история. Началото на антропологическите изследвания
на неформалния сектор в икономиката е поставено от Кейт Харт1, който изследва неформалното икономическо поведение в Кения и достига
до изводи, които силно провокират икономическата мисъл от 80-те и
90-те години на миналия век. Интересът към неформалната икономика
нараства мълниеносно и темата се подхваща от световно утвърдени
антрополози и икономисти2. Икономическите изследвания покриват
широк спектър от икономики и модели на поведение и в рамките на
проведените изследвания постепенно става ясно, че: а) неформалността е характерна не само за развиващите се икономики, както първоначално се е смятало, но по-скоро е универсална характеристика на
модерните икономики по принцип; б) неформалността е обективна закономерност в развитието на глобализиращия се свят, и в) неформал1

Hart, К. 1973. Informal income opportunities and urban employment in Ghana, Journal of Modern African
Studies, Sept.
2
Feige, E. L. and K. Ott (eds.). 1999. Underground Economies in Transition, Ashgate, Brookfield USA;
Welfens, P. 1992. The Socialist Shadow Economy: Causes, Characteristics, and Role for Systemic Reforms.
Economic Systems. Vol.16. No.l, 1992, р. 113-147; Schneider, F. 2002. The Value Added of Underground
Activities: Size and Measurement of the Shadow Economies of 110 Countries all over the World // Johannes
Kepler University of Linz, June; Schneider, F. 2005. Shadow Economies of 145 countries all over the World:
What Do We Know? CREMA, Paper No.13; Schneider, Fr. 2007. Shadow Economies and Corruption in
Transitiopn Countries; Some Preliminary Findings, р. 4-6; Schneider, Fr. 2011. The Shadow Economy and
Shadow Economy Labour Force: What Do We ,(Not) Know, Inc.Marketing & Communications, р. 2-9.
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ността е алтернатива на държавния капитализъм и прекомерното регулиране на икономиката.
В рамките на основните теории и методологически подходи за
изследване на неформалността се поставят акценти върху: 1) генезиса
и съществуването на неформалната икономика като стопанска практика; 2) функциите на неформалната икономика в контекста на съвременните икономики; 3) взаимозависимостите между степента на разработеност на законодателството и относителния дял на неформалната
икономика; 4) взаимозависимостите между възприетата икономическа
парадигма (най-вече в контекста на дихотомията „неолиберални" или
„кейнсиански" подходи); 5) обективните фактори и личностните мотиви, които влияят върху решението на индивидите да упражняват неформални практики.
При разнообразието от концепции и интерпретации на неформалните икономически дейности, институционалната теория на Д.
Норт3 се приема за теоретичен „ключ”, който в максимална степен
обяснява и проблематизира неформалните икономически дейности
(същност, механизми за възникване, трансформационни и транзакционни разходи). Норт поставя началото на поредица от теоретични изследвания, търсещи обяснение за битийността на неформалните икономически практики и набелязващи подходи за тяхното управление/минимизиране. Ако приемем конструкта „икономика в сянка" като релевантен понятиен апарат, описващ дейностите-не-по-правилата, институционалната теория на Норт4 получава още по-категорични доказателства за своят научна виталност, най-вече чрез някои основни свои
тези като: а) институциите са „рамки, структуриращи политическите,

3

Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и икономически резултати. София, „Лик”, а и:
Норт, Д. 2010. Понимание процесса экономических изменений, Москва, Издательство ГУ-ВШЭ.
4
Норт развива институционалната теория, с която обяснява възникването на неформална икономика.
Теорията бързо получава признание и в момента е един от основните парадигмални подходи, с които са
интерпретират различните видове сенчести икономически практики. В случая е важно да се отбележи, че
Норт разбира институциите като съвкупността от правила, законови регулации, нормативни предписания, в съответствие с които индивидите и обществото функционират. В това число към тях се отнасят и
неформалните правила, т.е. правилата на играта, която се организира в паралел на официално съществуващите нормативи.
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икономическите и социалните взаимодействия”; определители и ограничители на човешките взаимодействия; б) институциите са „правила
на играта”: затова е необходимо усвояване на правилата на играта и
дешифриране на средата; в) институциите следва да се разглеждат
като съвкупност от официалните норми, към които са добавени и неписаните, неформалните правила; г) за обяснението на неформалните
дейности съществени са две понятия - трансформационни и транзакционни разходи; д) за да има социална промяна, е необходимо институциите да бъдат предефинирани.
Теоретичните и емпиричните изследвания от последните години5
показват, че неформалната икономика е сложно организирана система
от социално икономически отношения и взаимодействия, оценъчни модели, стереотипи, нагласи и поведенчески модели. В структурно отношение неформалната икономика включва в себе си три основни вида
икономически отношения, които биха могли да се обозначат като специфични дялове на неформалната икономика6: 1) „икономика в сянка"
(shadow economy); 2) черна или криминализирана икономика (black
economy) и 3) домашна икономика (натурално стопанство). В България
„икономиката в сянка” е най-широко разпространеният вид неформална икономика. Сенчестите икономически практики в България, макар и
да са своеобразен наследник на „втората икономика” от времето на
държавния социализъм, са обективно детерминиран продукт на радикалната трансформация на обществото и извършващата се едновременна промяна във всички основни области на социално-политическия
5

Виж подр.: Ченгелова, Е. 2014. „Икономика в сянка”. Холистичен подход за емпирично изучаване и
актуални измервания, Издателство „Фабер”, с. 595; Ченгелова, Е. 2014. Икономиката в сянка в представите на българското общество // сп. Икономически алтернативи, кн.3, с. 5-22; Ченгелова, Е. 2015. Намалява ли относителният дал на „икономиката в сянка“ в България: оценки на наемния труд // сп. Икономически алтернативи, кн.3, с. 26-39.
6
В световната специализирана литература липсва консенсус по отношение на използвания понятиен
апарат и паралелно се употребяват над 25 различни конструкта. Анализът на природата и функциите на
типичните нарушения на действащото законодателство за извършване на стопанска дейност показва, че
конструктът „неформална икономика” може да се използва като обхващащ адекватно и изчерпателно
всички основни видове нарушения на правилата за икономическа дейност. Неформалната икономика е
полидименсионална и многопластова и към нея се отнасят различни видови нелегитимни практики, част
от които формират т.н. сива икономика, други се класифицират като домашна, натурална икономика, а
трети имат криминален характер и формират черната икономика.
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живот7. Този вид нарушения на действащите формални регулации са
отличителна характеристика за началните години на българския преход, а с времето, вместо да бъдат ограничени, приеха още по-широки
размери и през 2010 г.8 достигнаха нива от 42%. Според оценките на
различни изследователски групи в Европа и България, през периода
2013-2014 г. е налице тенденция за известно редуциране на относителния дял на „икономиката в сянка” в България до нива от 31-32%.9
Сравнителните европейски изследвания за периода 2010-2017 г. сочат, че, считано от 2010 г. насам, България е на първо място сред
страните-членки на ЕС по дял на сенчести практики (30-32%).
В България неформалните икономически практики са обективно
детерминиран продукт на радикалната трансформация на обществото
и извършващата се едновременна промяна във всички основни области на социално политическия живот.. Възникнали бурно и безпрепятствено в началните години на прехода (1989 г.), неформалните практики за много кратко време се превръщат в масово разпространен модел
сред предприемачите и населението.
Неформалността, реализирана в контекста на икономическото
поведение на индивидите, има множество прояви, а нейната битийност
се обективира под формата на широк спектър от неформални икономически практики. Най-общо казано, те могат да се групират в две кате7

Изследователите на българския преход отбелязват изрично, че специфична черта на трансформацията
на българското общество е извършването на едновременни радикални промени във всички основни области на социално-икономическия живот. Преходът се изразява основно в смяна на отношенията на собственост, което доведе до промяна на типа на обществените връзки и структури, както и до промени на
представите за солидарността (в смисъла на Дюркем). Органичната солидарност беше заменена от механична солидарност, базираща се на нов тип отношения и по-слаба социална кохезия, а икономическият
опит на индивидуално ниво (от времето на държавния капитализъм) послужи като база за развитие на
мрежите от втори и трети вид (в това число за развитие на неформалните практики в икономиката.
8

По данни от националното представително изследване сред работодателите в България (2010 г.), реализирано по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълнен от АИКБ в партньорство с КНСБ.
9

Срав.: Център за изследване на демокрацията. Скритата икономика в България през 2013 г. Policy Brief,
N42, ноември, 2013; Асоциация на индустриалния капитал в България: www.ikonomikanasvetlo.bg; Ченгелова, Е. 2013. Динамика и актуални тенденции в оценките на работодателите за икономиката в сянка,
сп. Наука, кн. 3, стр. 18-30; Ченгелова, Е. 2015. Намалява ли относителният дал на „икономиката в сянка“ в България: оценки на наемния труд, сп. Икономически алтернативи, кн.3, с. 26-39; Schneider, Fr.
2011. The Shadow Economy and Shadow Economy Labour Force: What Do We ,(Not) Know, Inc.Marketing &
Communications, р. 2-9.
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гории: 1) нарушения на трудовото и социално осигурителното законодателство, и 2) нарушения на данъчното законодателство (финансовата дисциплина). Една значителна част от нарушенията на трудовото
законодателство се реализират като нерегламентирана заетост и нерегламентирани плащания. В контекста на съвременните социалноикономически системи, нерегламентираната заетост и недекларираните плащания на работещите се класифицират като типични компоненти на неформалната икономика. Икономическите и социологическите
анализи показват, че когато относителният дял на сенчестите (или популярно наричаните сиви) практики надхвърли 20 % от БВП, това създава обективни предпоставки за сериозни деформации на пазара на
труда, генерира силно изразени диспропорции в предлагането и търсенето на труда, изкривява механизмите за естествен баланс в създаването и дистрибуирането на стоки и услуги, и, в крайна сметка, поставя коректните работодатели, от една страна, пък и нарушителите, от
друга страна, в неравностойни пазарни позиции, намалявайки конкурентоспособността на изрядните и коректните икономически субекти.
Неформалните икономически практики в областта на нерегламентираната заетост и недекларираните плащания на работещите се
свеждат най-вече до: 1) работа без трудов договор, 2) работа на трудов договор плюс устни договорки за по-големи нерегламентирани
плащания, 3) социални осигуровки върху една (непълна) част от получаваните трудови възнаграждения, 4) наличие на трудов договор, но
работа изцяло без социални осигуровки. Българските изследвания показват10, че както през 2010 г., така и през следващите 5-6 години
близо една четвърт от населението е било реално включено в сиви
практики, в частност полагане на сив труд и недекларирани плащания. Тези изследвания разкриват интересни детайли по отношение на
прилаганите сиви практики: докато през периода 2010-2013 г. има
тенденция за плавно намаляване на работата изцяло без трудов дого10

По данни от национално представително изследване сред населението, АИКБ, 2013 г., Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика".
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вор (от 15,6 % през 2010 г. на 12,9 % през 2013 г.), то по отношение
на работата на договори с фиктивни клаузи, съдържащи устни договорки за нерегламентирани договорки за допълнително заплащане,
тенденцията е обратната. Изследването сред българските работодатели през 2014 г. (АИКБ, национално представително изследване сред
работодателите) показва тенденция за по-масово разпространение на
сивата практика „работа на договори с фиктивни клаузи”, когато в договорите се фиксира едно заплащане за труд, близко или малко над
минималния осигурителен праг, а допълнително на лицето се заплаща
необлагаема сума пари. Така формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с юридически договор, но въпреки това присъства сив елемент, като на работника се заплаща нерегламентирано - на „ръка”, а тази сума не се облага с данъци и върху нея се
начисляват социални и здравни осигуровки. Данните показват, че през
2010 г. тази практика е била „много често и често срещана” според
17,9 % от работодателите, през 2012 г. е била „много често и често
срещана” практика според 31,6 % от работодателите, а през 2013 г.
тази практика нараства два пъти и половина до ниво от 44,4 %. Данните от извършвания от Националния център „Икономика на светло"
(АИКБ, 2015-2017 гг.) ежегоден мониторинг на неформалната икономика показват, че тази практика продължава да се среща в дейността
на 40-45 % от икономическите субекти.
Показателен за широкото разпространение на нерегламентираните плащания в българската икономическа реалност е фактът, че в
масовата народопсихология неформалната икономика се асоциира
предимно с плащания „в пликче” - на това мнение са 43,0 % от българските работодатели, 47,5 % от населението и 48,4 % от наетите лица (АИКБ, национални представителни изследвания, 2010 г.) Тревожна е също така констатацията, че около една четвърт от населението
(24,1 %) изразява психологическа готовност да работи без какъвто и
да е трудов договор. Паралелно с това, 38,0 % от населението е съгласно и готово да работи на договор с една определена сума плюс ус129

тни договорки за допълнителни нерегламентирани плащания. 20,0 %
от населението е съгласно да бъде осигурявано на суми, които са пониски от реално получаваното трудово възнаграждение11.
Пикът на неформалната икономика в България е измерен през
2010 г., когато според оценките на българските работодатели нейният
относителен дял достигна 42 % от БВП12.. Според оценките на различни изследователски групи в Европа и България, през периода 2013–
2014 г. започва плавна тенденция за редуциране на относителния дял
на неформалните икономически практики, но въпреки това сравнителните европейски изследвания за периода 2010-2017 година сочат, че,
считано от 2010 година насам, България трайно е на първо място сред
страните-членки на ЕС по дял на неформални (сиви, сенчести) практики, като техният относителен дял се движи в диапазона 30-32 %
(Schneider 2011, 2015, 2017).
През юли 2017 година бе публикуван доклад на Световната организация на сертифицираните по международни стандарти счетоводители (АССА - Association of Chartered Certified Accountants)13, в който
на базата на система от прецизни изследователски техники се установяват нивата на сенчестата икономика в световен мащаб. Докладът обръща специално внимание на причините за съществуването на сенчести практики, както и тяхната завидна „устойчивост”. В направената от
АССА класация според относителния дял на икономика в сянка, България заема 8-мо място в света с относителен дял от 30 % и изпреварва
такива страни, като Индия, Индонезия и Кения, които традиционно са
известни с високите си нива на сенчести практики.
В тази връзка, в препоръките на ЕК по отношение изпълнението
на Националната Програма за реформи през 2017 година в Критична
11

По данни от национално представително изследване сред населението, АИКБ, 2013 г., Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика".
12
По данни от националното представително изследване сред населението в България (2013 г.), реализирано по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълнен от АИКБ в партньорство с КНСБ.
13
Association of Chartered Certified Accountants: http://annualreport.accaglobal.com/about-acca.
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констатация № 7 изрично се констатира, че в България сенчестата
икономика и недекларираният труд остават широко разпространени и
независимо от проектираните мерки в Единната национална стратегия
за повишаване събираемостта на приходите, справяне със сенчестата
икономика и намаляване разходите за спазване на законодателството
(2015-2017), ситуацията през 2017 г. не е променена към по-добро.
Това налага ускорено прилагане на мерките за намаляване на размера
на неформалната икономика и в частност, намаляване на дела на недекларирания труд. Възниква също така и въпросът за адекватността
на проектираните мерки и за ефективността на тяхното прилагане.
2. Жените в плен на неформалните икономически
практики
2.1. Предходни изследвания от последната декада
(2010-2013 гг.)
От 2010 г. насам в България се провеждат ежегодни мониторингови изследвания14, които установяват параметрите на разпространение на 18 типични неформални/сиви практики. По данни от две от
проведените изследвания на масовите оценки и нагласи на пълнолетното население към неформалните икономически практики (2010 и
2013 г.), вече е правен по-сериозен опит за очертаване на женското
лице на неформалността15. Сред основните констатации от анализ на
включеността на жените в неформални икономически практики специално внимание заслужават следните изводи:
9 Включеността (прякото участие) в неформални/ сиви
практики е функция на цялостното отношение на индивидите към неформалната икономика като явление. Предположението е, че колкото в по-висока степен даден индивид възприема проявленията на неформалната икономика като „нормал14

Тези изследвания се извършват от Националния център „Икономика на светло", създаден и поддържан
от Асоциация на индустриалния капитал в България.
15
Виж подр.: Ченгелова, Е. 2013. Динамика и актуални тенденции в оценките на работодателите за икономиката в сянка, сп. Наука, кн. 3, стр. 18-30.
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ни и приемливи”, толкова по-голяма е вероятността да се включи
в сиви практики;
9 Общественото 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 порицание на неформалната икономика като част от съвременните икономически системи и б) толерирането на част от проявленията на неформалната икономика с аргумента, че това е икономически целесъобразно и приемливо в контекста на глобалната финансова криза. С
малки изключения, жените и мъжете споделят близки по
своя характер асоциации и представи за неформалната
икономика;
9 Както жените, така и мъжете имат коректни и ясно оформени
представи за това какво представлява неформалната икономика.
Все пак, жените и мъжете имат специфичен поглед върху
неформалността. Жените свързват неформалната икономика
предимно с нарушения 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 другите. По-вероятно е
друго: тъй като мъжете по-масово са включени в създаването и
управлението на стопански единици, те имат и по-изчерпателна
представа за законите, по които функционира едно предприятие.
Респективно, 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 със отношенията по полагане
на труд и отчитането на дейностите. В някои отношения жените
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все още изпитват информационни дефицити, което следва да се
адресира с подходящи обучителни и информационни мерки;
9 Двата пола имат относително различно структурирани представи
за причинно-факторната детерминираност на неформалните/сивите практики. Според мъжете обяснението трябва да се търси
най-напред в несъвършеното законодателство, след това в корупцията и в липсата на административен контрол. Жените
виждат първопричината за неформалните икономически
практики най-напред в корупционните практики, на второ
място по значимост се поставя заниженият административен контрол и за разлика от мъжете съзират сериозен проблем в начина, по който функционира съдебната система
(ниска ефективност), а не в самото законодателство;
9 Данните от 2010 и 2013 г. сочат, че е трудно да се говори за типично женски или мъжки сиви практики. Неформалността има
своите лица и различия, но те не се дължат на социодемографските характеристики на индивидите, а са по-скоро
функция на браншовите специфики. В същото време следва
да се припомни, че има браншове с подчертано 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 повисока 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 красноречиво илюстрират, че не полът е диференциращ признак за опасността да се попадне в сиви схеми
или практики, а същността на полагания труд и спецификата на
бранша, в който се полага трудът.
2.2. Актуални измервания на включеността в сиви
практики
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2.2.1. Успяват ли жените да устоят на капаните на неформалността?
Събраните през 2016/2017 г. данни16 за основните показатели,
чрез които се наблюдава нивото на разпространеност на неформалните/сивите практики в българската икономика, позволяват да се установи степента на включеност на населението в неформални/сиви икономически практики през 2017 г., както и доминиращите психологически
нагласи към най-силно разпространените в българската икономика нарушения на трудовото, социално-осигурителното и финансовото законодателство. Ако бъдат прочетени по признака „пол”, наличните данни
са идеална основа за установяването на степента, в която жените са в
плен на неформалността.
Тук веднага бихме искали да направим уточнението, че данните
са събирани от работници от големи, средни и малки предприятия от
всички основни икономически дейности. Това обяснява факта, че от
изследваните лица само 0,4 % са заявили, че работят без трудов договор. Останалите изследвани лица се посочили, че са в изрядни трудово правни отношения, което до голяма степен минимизира рисковете
от възникване на сиви практики по повод упражняваните трудови отношения.
Но въпреки това, изследването установи, че жените близо четири пъти по-често от мъжете са изложени на риск спрямо тях
да се упражнят различни видове сиви практики:
9 Така например, 2,2 % от изследваните лица са посочили, че не
ги осигуряват на реалната сума, която е вписана в трудовия договор. Това е позитивно звучаща констатация, показваща изключително висок дял на спазване на социално осигурителното законодателство. В контекста на нашия анализ по-важното е това,
че жените са 80 % от тази категория лица, докато мъжете са само 20 %. Така се оказва, че от 100 лица с нарушени осигурител16

Има се предвид редовният годишен мониторинг на неформалната икономика, реализиран от националния център „Икономика на светло" към АИКБ.
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ни права много е вероятно 80 от тях да са жени, а 20 – мъже.
Или, казано с други думи, жените четири пъти по-често се оказват в плен на неформалността, когато става дума за спазването
на осигурителните права;
9 53,8 % от мъжете и 46,2 % от жените считат, че могат да договарят със своя работодател сумата, на която да бъдат осигурявани. Тълкуването на този факт изисква пояснения: размерът на
социалните осигуровки е функция от размера на трудовото възнаграждение. Когато питаме дали могат да договарят размера на
социалните осигуровки, всъщност нашето питане е дали работниците могат да договарят размера на трудовото си възнаграждение. Получените данни показват, че и по този показател мъжете
са в по-благоприятна ситуация, отколкото жените.
С това, обаче, далеч не се изчерпват събираните при мониторинговото изследване емпирични данни. Освен обективни данни за типа и
параметрите на трудовото правоотношение, което се полага от изследваните лица, изследването събира широка гама от оценки за това в какви трудови отношения встъпват близките и познатите
на изследваните лица. От познавателна гледна точка, този аспект
на събираните данни има много по-висока гносеологична стойност, тъй
като чрез тях се реконструира действителността, в която изследваните
лица живеят и се трудят. Тук и по-нататък в текста предмет на анализ
ще бъдат точно този тип данни и в техния контекст ще бъдат потърсени параметрите на женската включеност в неформални/сиви практики.
Нека да обрисуваме най-напред общите щрихи на картината.
11,4 % от изследваните лица са съобщили, че сред техните близки и познати има лица, които през 2017 г. са полагали труд без наличието на трудов договор. Установеното ниво на работа без трудови договори кореспондира изцяло с наблюдаваната тенденция през периода
2010-2016 г. на плавен спад на работата без трудови договори. Любопитното е, че делът на жените, споделили лични впечатления от работа без договор е близо четири и половина пъти по-висок, отколкото е
135

делът на мъжете, споделили същия факт (тези дялове са съответно
19,0 % от жените и само 4,6 % от мъжете).
Краските се засилват при данните за работата с договори с фиктивни клаузи (трудов договор е наличен, но той обикновено се сключва на по-ниска сума и лицето се осигурява на тази сума, но допълнително получава необлагаем кеш). 49,5 % от изследваните лица са посочили, че сред техните близки и познати има лица, които работят по
този начин. 54,8 % от жените и 44,7 % от мъжете съобщават, че техни
познати са работили през 2017 г. с подобен тип договори.
Друг изследван аспект е коректното социално осигуряване. 17,2
% от респондентите са съобщили, че техни близки и познати са работили през 2017 г. без социални осигуровки, като отново делът на жените, споделили такъв факт, е видимо по-висок (24,9 %) отколкото е
този дял при мъжете (10,7 %).
Редовността на получаване на възнаграждението за труд е трети
важен аспект, илюстриращ до каква степен трудовото правоотношение
се упражнява коректно. 36,6 % от изследваните лица споделят също
така, че през 2017 г. техни близки и познати не са получавали редовно полагащото им се трудово възнаграждение, като дяловете при жените и мъжете са съответно 36,2 % и 36,9 %.
Друг тревожен аспект е работата при удължено работно време
(полагане на допълнителни часове труд) без заплащане. Според 45,0
% от изследваните лица, техни близки и познати са полагали допълнителен труд през 2017 г. и този техен труд не е бил заплатен. Жените, съобщаващи за този факт, отново формират по-висок дял (49,4 %),
но и при мъжете този дял също е висок (41,0 %). Това е изключително
тревожна констатация, подсказваща, че възлагането на допълнителна
работа без заплащане е много често явление в българската практика.
На този фон добре стоят данните за полагането на труд при
вредни и опасни условия на труд – само 8,6 % от изследваните лица
(7,9 % от жените и 9,3 % от мъжете) съобщават техни близки и познати да са работили в очевидно нездравословни условия.
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Как можем или трябва да тълкуваме представените тук данни?
Става дума за емпирични оценки, илюстриращи лични впечатления за наличието или отсъствието на определени обстоятелства, свързани с упражняването на труд. Представените оценки показват, че жените-работнички формират по-високи дялове оценки за наличието на
различни видове нарушения на упражняването на трудовите правоотношения. Възниква въпросът дали жените са по-отворени към преживяванията на техните близки и познати и заради това са в състояние
да съобщят повече данни за нарушаване на трудови правоотношения?
В социологическата практика често се приема, че когато се задава директен въпрос за наличие или отсъствие на опит/лични преживявания по деликатни теми или теми-табу, респондентите са склонни да
минимизират своя негативен опит, дори изцяло да го прикриват, или
отричат. Но ако бъдат попитани, дали знаят подобни преживявания да
са се случвали на техни близки и познати, тогава респондентите в
много по-висока степен са склонни да съобщават достоверни данни,
т.е. да опишат нещата така, както са в действителност. По тази логика
когато питаме респондентите дали лично те са полагали труд без договор, малцина признават този факт и това едва ли учудва някого. Но
ако попитаме респондентите дали техни близки или познати са работили без договор, тогава е много вероятно те да ни дадат положителен
отговор, като визират себе си - своя опит и личните си преживявания.
Ако приемем да тълкуваме горните данни по този начин, това означава, че:
9 Около една десета от работниците през 2017 г. са упражнявали
труд без наличието на договор, като тези дялове са 19,0 % при
жените и само 4,6 % при мъжете;
9 49,5 % от работниците през 2017 г. са работили на договор с
фиктивни клаузи, т.е. подписвали са се и са били осигурявани на
едни суми, но реално са вземали други суми (често пъти видимо
по-високи от сумите в договорите). От тази практик аса били за-
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сегнати 54,8 % от жените-работнички и 44,7 % от мъжетеработници;
9 17,2 % от работниците са упражнявали труд без да бъдат осигурявани. Но това всъщност означава, че тези лица са работили
изцяло без трудови договори. 24,9 % от жените-работнички и
10,7 % от мъжете-работници са работили по този начин;
9 Забавяне на изплащането на трудовото възнаграждение е имало
при 36,6 % от работниците. Дяловете на жените и мъжете, съобщили за подобен факт, е приблизително един и същ (36,2 % при
жените и 36,9 % при мъжете);
9 Крайно неблагоприятен аспект е честата работа при удължено
време без заплащане на допълнително положения труд: това
обаче се е случило на 45,0 % от работниците, като при жените е
било малко по-често (49,4 %), отколкото при мъжете (41,0 %).
В контекста на нашия анализ представените данни потвърждават
предварителната ни хипотеза, че жените поне два пъти по-често от
мъжете стават жертви на неформалните/сивите практики при
упражняване на трудовите правоотношения. Неформалността е
хидра с много пипала и на работното място в нейния плен жените попадат поне два пъти по-често, отколкото мъжете. Това,
разбира се, би могло да е индикатор за по-високи умения на мъжете
да договарят условията на полагане на труд, което ги предпазва от попадането в неблагоприятни ситуации. Но също така би могло да означава, че жените по-често отколкото мъжете са склонни да правят компромиси с едни или други обстоятелства, в името на получаване на заетост и създаване на възможност за получаване
на доходи.
2.2.2. Осъзнават ли се рисковете от включване в неформални
практики?
Когато коментираме рисковете от попадане в капаните на неформалността, трябва да си даваме сметка, че жените много добре осъзнават какви рискове поемат, ако приемат да работят изцяло без трудов
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договор или при некоректно сключен трудов договор. В това отношение мониторинговото изследване от 2017 г. събра серия от емпирични
оценки, показващи до каква степен жените и мъжете оценяват какви
рискове крие полагането на нерегламентиран труд:
Данните са илюстрирани в следващата Фиг. 1:
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Фиг. 1. Осъзнаване на рисковете от полагане на нерегламентиран труд
Прочитът на представените във Фиг. 1 данни разкрива следното:
9 62,5 % от жените и 58,1 % от мъжете съзнават, че ако работят
без трудов договор, това ги лишава от възможността да защитят
социалните си права. Предходните изследвания сочат, че работата без трудов договор е сред най-високо осъзнаваните риско-
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ве, при това този риск се припознава като пряка опасност от
всички възрастови групи от населението;
9 53,8 % от жените и 42,0 % от мъжете си дават сметка, че полагането на нерегламентиран труд крие висок риск от неизплащане
на устно договореното възнаграждение за труда. Провежданите
през последните 7-8 години в България редовни изследвания на
обхвата и честотата на разпространение на неформалните практики разкриват, че сред най-сериозните щети, нанасяни на индивидуално ниво, е неизплащането на устно договорените възнаграждения. Така наречените „джентълменски споразумения” не се
спазват в голяма част от случаите, като работниците или биват
тотално излъгани (работодателят изчезва и не заплаща никакво
възнаграждение за положения труд), или пък първоначални договореният обем от работа се увеличава, без това да се отрази
пропорционално на заплащането за труда. И в двата случая работниците са силно ощетени и нямат законови основания да ес
потърсят правата;
9 53,8 % от жените и 50,3 % от мъжете са на ясно, че нерегламентираните трудови отношения крият повишен риск от работа при
вредни условия на труд. Предходните изследвания ясно идентифицират този риск и показват наличието на статистически значима зависимост между работата без договор и вероятността да се
работи при вредни и опасни условия на труд;
9 42,1 % от жените и 31,3 % от мъжете преценяват, че ако нямат
договор с работодателя, това чувствително повишава риска от
ненормирано работно време, в повечето случаи работа при удължено работно време, без заплащане за допълнително положения
труд;
9 42,5 % от жените и 54,8 % от мъжете считат, че нерегламентираните трудови отношения генерират висок риск от попадане под
ударите на закона. Тук се визира опасността лицата, извършващи нерегламентиран труд, да попаднат в определени ситуации,
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при които да се окажат в процедура за наказателно преследване. Любопитно е, че жените относително по-рядко си дават сметка за този вид риск, докато при мъжете този специфичен риск е
по-добре осъзнат;
9 50,5 % от жените и 45,5 % от мъжете смятат, че ако имат договори с фиктивни клаузи, това е свързано с висок риск от некоректно изчисляване на социалните осигуровки. Друг е въпросът,
че една немалка част от работещите лица проявяват силно социално късогледство и не осъзнават цялата тежест на неосигуряването – то им се струва като действие със отложен социален
ефект, тъй като става въпрос за събития, които биха настъпили
след известен период от време (преди и при пенсионирането).
Прави впечатление, че по-младите хора изобщо не отчитат този
риск и по силата на своята младост са склонни силно да неглижират собствената си ситуация при достигането на възраст за
пенсиониране;
9 56,9 % от жените и 55,5 % от мъжете преценяват, че при определени условия е по-добре да направят известни компромиси,
защото в противен случай има висок риск за си загубят работата.
Подобни нагласи се установяват при всички подобни изследвания. Работещите предпочитат да поемат известни рискове, но да
запазят своята заетост.
Резюмирайки представените данни можем да направим констатацията, че жените в по-висока степен от мъжете осъзнават рисковете, които ги грозят, ако се съгласят да работят без трудов
договор или на договор с фиктивни клаузи. Това е очевидно по
отношение на такива параметри на заетостта, като редовността и сигурността при изплащането на възнаграждението за труд, спазване на
работното време, работата при здравословни условия на труд, коректното изчисляване на социалните осигуровки, възможността да защитиш социалните си права. Прави впечатление, че мъжете по-силна
степен осъзнават риска от попадане под ударите на закона като след142

ствие от включването в неформални практики. От представените оценки става ясно също така, че двата пола в еднакво висока степен си дават сметка, че нерядко страхът от загуба на заетостта тласка работниците към компромиси и приемане на полагане на труд при неспазване
на действащото законодателство.
2.2.3. Психологията на жените - катализатор или рестриктивен
фактор по отношение включването в неформални практики
Жените и мъжете имат характерни психологически особености,
които се отразяват на поведението им като социални индивиди. Струва ни се разумно да обърнем внимание върху идентифицирането на
някои чисто „женски” или чисто „мъжки” характерологични тънкости,
които биха могли да задълбочат разбирането на процесите на включване на жените и мъжете в неформални практики. Защо, например,
след като отлично съзнават рисковете от нерегламентирана заетост,
немалка част от жените и мъжете съзнателно приемат да бъдат част от
неформалната игра? Може би играта в „сянка” им носи достатъчно
ползи (финансови, статусни, личностни), които си заслужават да се
поемат известни рискове? А може би причините за мълчаливото толериране на неформалното икономическо поведение имат и съвсем друг
характер?
В търсене на отговор на тези въпроси при мониторинговото изследване през 2017 г. се проучени серия от нагласи, очертаващи
психологическата готовност за включване в неформални практики. Получените оценки и нагласи показват, че двата пола демонстрират съществени различия по отношение възприемането и толерирането на основни неформални практики. Така например:
9 От лицата, които изразяват готовност да работят без трудов договор, жените са 33,3 %, съответно мъжете са два пъти повече
(66,7 %). Проверката показва, че е налице средна по сила статистическа зависимост между този тип психологическа нагласа и
пола на индивидите (Cramer V2=0,077; Chi-square X2=0,006);
9 От изразилите принципно съгласие да работят изцяло без здрав143

но и социално осигуряване жените са 33,3 %, а мъжете 66,7%.
Тези данни напълно кореспондират с психологическата готовност
да се работи без договор, което говори за устойчивост на споделените от респондентите нагласи. И по този показател се установява статистически значима зависимост, при това връзката е
средна по сила (Cramer V2=0,0402; Chi-square X2=0,000);
9 От лицата, споделили психологическа готовност да бъдат осигурявани на суми по-малки от реално получаваните, жените са
малко над една трета (36,6 %), а мъжете са 63,4 %. Отново, налице е статистически значима зависимост (Cramer V2=0,217; Chisquare X2=0,000) - макар и слаба, но това подсказва, че полът
оказва влияние върху посоката и характера на изследваната нагласа;
9 Интересно е да се отбележи, че от лицата, декларирали готовност да работят на договори с фиктивни клаузи, жените са 60,0
%, а мъжете са 40,0 %. Статистически значима зависимост има,
макар е не така ярко изразена (Cramer V2=0,232; Chi-square
X2=0,000);
9 Що се отнася до готовността да се работи допълнително, без за
това да им бъде платено, от лицата, съобщили причастност към
тази нагласа, жените са 32,3 %, а мъжете са 67,7 %. По този показател коефициентите за статистическа значимост показват
слаби стойности(Cramer V2=0,108; Chi-square X2=0,000), което
възприемаме като индикатор, че освен пола има и други фактори, които влияят върху силата и посоката на нагласата за допълнителна работа без заплащане;
9 Относително нисък е делът на лицата, готови да работят при
вредни и опасни условия на труд (8,0 %) и от тях жените сформират дял от 25,0 %, а мъжете са съответно 75,0 %. Проверката
показва много слаба статистическа значимост на връзката между
този тип нагласа и пола на индивидите (Cramer V2=0,069; Chisquare X2=0,017).
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Установените нагласи са представени в следващата Фиг. 2:

Фиг. 2. Психологически нагласи за включеност в неформални/ сиви
практики
От така представените данни става ясно, че жените два пъти
по-рядко от мъжете са склонни да работят изцяло без трудов
договор, което автоматично води и до липса на здравно и социално
осигуряване. Жените два пъти по-рядко от мъжете са готови да
бъдат осигурявани на суми, по-малки от реално получаваните.
Мъжете, съгласни за работят при вредни и опасни условия на труд, са
три пъти повече, отколкото жените.
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В същото време, жените в два пъти по-силна степен от мъжете са
склонни да приемат да работят с фиктивни трудови договори, при които фиксираното в договора възнаграждение е на определена сума, но
освен нея лицето получава допълнително необлагаем кеш. Тези данни
са основание за размисъл. Очевидно жените имат по-висок респект
към закона и институциите. Затова по-трудно от мъжете приемат да играят изцяло „на тъмно" – без трудов договор, без
здравно и социално осигуряване. Изненадващо (а може би логично?), жените в по-висока степен от мъжете са склонни към „елегантно”
нарушаване на правилата, при което едновременно присъстват и законови елементи, но и определени нарушения (явно преценявани като
не дотам сериозни и тежки). Докато мъжете открито заявяват своята
готовност да нарушат формалните правила, като работят без договор,
жените търсят начини да съвместят законовите основания с
„по-леки” нарушения.
Тази картина се допълва от друга серия психологически нагласи,
имащи по-общ характер и установяващи принципното отношение към
някои основни аспекти на финансовото поведение на жените и мъжете:
9 Изследването показва, че сред лицата, склонни да не изискват
финансови документи при пазаруване, жените са 54,0 %, съответно мъжете формират дял от 46,0 %. Коефициентите за статистическа значимост имат стойности, говорещи за изключително
слаба връзка (Cramer V2=0,092; Chi-square X2=0,001), но това не
е основание за автоматично отхвърляне на хипотезата за наличие на зависимост, а е по-скоро е предупреждение, че освен пола има и други фактори, които оказват значимо влияние върху
силата и посоката на психологическата нагласа да не се изискват финансови документи при пазаруване;
9 Тествана бе и нагласата за извършване на големи парични транзакции в брой, вместо по банков път. Жените са 48,6 % от лицата, предпочитащи плащанията в брой, а делът на мъжете е малко
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по-висок (51,4 %). Двата дяла са много близки, а проверката на
стойностите на хи-квадрат и Крамер показва, че има изключително слаба статистическа зависимост между този тип нагласа и
пола на индивидите (Cramer V2=0,077; Chi-square X2=0,006);
9 Любопитен факт е, че от лицата, открито заявили склонност да
не си плащат дължимите данъци, жените са едва 25,0 %, докато
мъжете са 75,0 %. Но отново, и по този показател двата наблюдавани критерия за статистическа значимост индикират слаба зависимост (Cramer V2=0,091; Chi-square X2=0,001) и това говори
за наличието на други фактори, освен пола, които влияят върху
склонността да не се плащат данъците;
9 И не последно място по важност, от лицата, открито заявили, че
са склонни да дадат или получат подкуп, жените са 44,4 %, а
мъжете

са

съответно

55,6

%.

По

този

показател

Cramer

V2=0,130, а Chi-square X2=0,000, което индикира относително
слаба зависимост между пола на индивидите и тяхната склонност
към даване/ получаване на подкупи.
Коментираните нагласи са илюстрирани в следващата Фиг. 3:
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Фиг. 3. Психологическа склонност към определени неформални действия
Представените данни са основание да се направи извод, че женската психология оказва рестриктивно и задържащо влияние по отношение на такива неформални практики, като работа без трудов договор, работа без здравно и социално осигуряване, работа при вредни и
опасни условия на труд. Тази констатация се потвърждава и от факта,
че преобладаващата част от жените са склонни да си плащат данъците. Макар да проявяват известна толерантност към изискването на финансови документи при пазаруване, жените все пак уважават закона и
се стремят да останат в рамките на социално приемливото поведение.
В същото време, женската психология и особено по-високата
склонност на жените към търсене на „мирни” решения на конфликтни-
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те ситуации провокира жените към прилагането на компромисни модели на поведение, което в контекста на неформалността се изразява в
търсене на възможности за „гъвкаво съвместяване” на закона с някои
форми на нарушения на нормативните документи, като например работата с договори, съдържащи фиктивни клаузи.
3. Вместо заключение
Представените данни показват, че макар и да осъзнават рисковете от участие в неформални практики, жените сравнително често попадат в капаните на неформалността. Пък и, реално погледнато, тези
специфични капани не са нищо друго освен „превърнати форми” на разнородни и многолики типове социални насилия.
Някой би възкликнал, че жените са по-интуитивният пол, имат
по-силни сетива за разпознаването на опасностите и рисковете и в този контекст е трудно за разбиране защо жените се оставят да бъдат
оплетени в мрежите на не-формалните практики. Всъщност, съдейки
по представените данни, жените упорито се съпротивляват срещу грубите форми на неформалността в икономиката – те ги отричат, не ги
толерират и встъпват в тях в крайни случаи. Но жените имат своите
слаби места и не успяват да устоят на по-рафинираните форми на въвличане в неформалност. Това също са видове неформални практики и
участието в тях е социално неприемливо. Както става ясно, една немалка част от жените приемат доброволно да бъдат излъгани, а правата им да бъдат нарушени, давайки си при това ясна сметка на какви
рискове се подлагат. Подобен род на пръв поглед „суицидно” поведение може да бъде обяснено най-вече с три групи причини:
1) Икономически причини: в голяма част от случаите, когато
жените приемат да бъдат част от неформалните практики, първопричината е желанието им за получаване на по-високи и бързи доходи.
Жените изпълняват високо отговорни социални роли (майки, съпруги)
и често пъти тъкмо повелите на тези роли тласкат жените към неформалността. За една майка е трудно да приеме факта, че децата и семейството й търпят лишения и не могат да задоволят екзистенциални149

те си нужди. От осъзнаването на този факт до включването в неформалността, пътят е много къс и в редица случаи се измерва дори с една крачка. Тези процеси протичат особено интензивно в случаите, когато майката е единственият източник на доходи в семейството.
2) По-силни нагласи към социално приемливо поведение
и конформизъм: друг силен мотиватор за включването на жените в
неформални практики е желанието да бъдат позитивно приемани и да
не попадат в конфликтни ситуации. При жените конформизмът е посилно изразен, а желанието да възприемани като индивиди, практикуващи социално приемливи поведенчески модели, е водещо при голяма
част от жените. Именно тук се проявява парадоксът: в желанието си
да бъдат „както всички”, жените са склонни да възприемат поведенчески модели, имащи в обществото ранг на нормални и социално легитимирани. Бедата е, че поради масовият характер на неформалните
практики у нас, те постепенно придобиха характер на своеобразна социална легитимираност. Аргументът „така правят всички” много често
се използва като оправдание за доброволното включване в неформални практики. След като дадено действие се извършва от всички, то
престава да се оценява като проява на девиантност, а по-скоро се
възприема и оценява като израз на новата икономическа нормалност.
3) Желание за себедоказване като силен пол: жените често
страдат от перманентните си усилия да се доказват като силен пол.
Стигмата „слаб пол” в редица случаи се замества от далеч по-фино
звучащия стереотип „нежен пол”. Но и двата стереотипа имплицитно
съдържат внушения за неравностойност и за отсъствие на определени
качества. Жените възприемат тази обективна реалност по различен
начин. Една част от жените се втурват да доказват себе си като силни
и равноправни, а това доказване се разпростира върху всички основни
аспекти на поведението, включително и в икономическото поведение.
Негласно се приема, че да нарушаваш правилата е типично мъжко поведение. Част от жените решават да покажат на другите (и на обществото), че също имат силата и куража да нарушават правилата – това
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свое решение те демонстрират чрез доброволно включване в неформални икономически практики. Ставайки част от играта, която е недостъпна за плахите и слабите играчи, този тип жени се стремят към постигане на резултати, които да ги изравнят със силните, рискуващите
и предприемчивите. За жалост, често пъти тази игра се свежда до доброволно оплитане в капаните на неформалността.
Така, в крайна сметка, се оказва, че независимо от желанието си
да бъдат изрядни и коректни в социален план, една част от жените не
успяват да устоят на капаните на неформалността и приемат да бъдат
участници в едни или други неформални практики. Този избор, макар
и доброволен, е всъщност резултат от въздействието на комплекс от
устойчиви по своята сила обективни и субективни фактори: част от
тях – свързани с упражняваните социални роли, а други – породени от
икономическите характеристики на трансформиращото се българско
общество, трети – провокирани от характерологични и субективни
причини.
В контекста на общата теза на настоящия сборник съществено
важното е друго: и в началото на 21-ви век жените продължават
да бъдат обект на различни форми на нелегитимно насилие,
възникващо във връзка с полагането на труд с цел получаване
на доходи. Доброволно или не съвсем, жените продължават да
правят компромиси в името на идеята за по-високи доходи и
опазване целостта на семейството, като при това неизбежно
попадат в мрежите на неформалността и понасят последствията
от това, включително в морален и личностен план.
ЦИТИРАНА И ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
Асоциация на индустриалния капитал в България:
www.ikonomikanasvetlo.bg
Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и икономически резултати. София, „Лик”.

151

Норт, Д. 2010. Понимание процесса экономических изменений, Москва, Издательство
ГУ-ВШЭ.
Ченгелова, Е. 2015. Намалява ли относителният дал на „икономиката в сянка“ в България: оценки на наемния труд, сп. Икономически алтернативи, ISSN 1314–6556, кн.3, с.
26-39.
Ченгелова, Е. 2014a. „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания, Издателство „Фабер“, ISBN 978-619-00-0062-4, с. 595.
Ченгелова, Е. 2014b. Икономиката в сянка в представите на българското общество, сп.
Икономически алтернативи, ISSN 1314– 6556, кн.3, с. 5-22
Ченгелова, Е. 2013. Динамика и актуални тенденции в оценките на работодателите за
икономиката в сянка, сп. Наука, ISSN 0861 3362, кн. 3, стр. 18-30.
Център за изследване на демокрацията. Скритата икономика в България през 2013 г.
Policy Brief, N42, ноември, 2013.
Association of Chartered Certified Accountants: http://annualreport.accaglobal.com/aboutacca.
Feige, E. L. and K. Ott (eds.). 1999. Underground Economies in Transition, Ashgate,
Brookfield USA.
Hart, К. 1973. Informal income opportunities and urban employment in Ghana, Journal of
Modern African Studies, Sept.
Schneider, Fr. 2011. The Shadow Economy and Shadow Economy Labour Force: What Do
We ,(Not) Know, Inc.Marketing & Communications, р. 2-9.
Schneider, Fr. 2007. Shadow Economies and Corruption in Transitiopn Countries; Some
Preliminary Findings, р. 4-6.
Schneider, F. 2005. Shadow Economies of 145 countries all over the World: What Do We
Know? CREMA, Paper No.13.
Schneider, F. 2002. The Value Added of Underground Activities: Size and Measurement of
the Shadow Economies of 110 Countries all over the World // Johannes Kepler University of
Linz, June.
Welfens, P. 1992. The Socialist Shadow Economy: Causes, Characteristics, and Role for
Systemic Reforms. Economic Systems. Vol.16. No.l, 1992, р. 113-147.

152

ЗАЩИТА НА ЖЕНИ, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ, НА РАБОТНОТО
МЯСТО. ДОБРИ ПРАКТИКИ
Мариела Модева
Темата за домашното насилие периодично става център на обществения дебат, който бива провокиран или от фрапиращи случаи, завършили трагично за жертвите, или във връзка с приемането на международни документи, както в случая с ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие, придобила популярност като Истанбулска конвенция. Предложена е за подписване на 11 май 2011 г. в Истанбул, Турция и е в сила от 1 август 2014 г. [2]. Общественият дебат доведе до
спиране на ратификацията й от страна на Р България.
Проблемът е с дълбоки корени в обществото. Причините за появата му са многостранни и се коренят в исторически, културни, религиозни, социални и други стереотипи за „силния” и „слабия” пол. Проучванията имат международна значимост и са основа за приемането на
редица нормативни актове, целящи ефективна защита от домашно насилие. България не прави изключение от общите тенденции в Европа и
в света. Разбира се, националните особености поставят своя отпечатък
върху генезиса и разглеждането на темата за домашното насилие в нашето общество. В настоящата разработка е направен опит да се даде
представа за природата и същността на домашното насилие като е
поставен акцент специално върху отражението му върху професионалния живот и поведението на жертвите. Посочени са добри практики
и мерки, които трябва да се предприемат, за да може реалната или
потенциалната жертва на домашно насилие да запази работното си
място, като по този начин си гарантира икономическа независимост от
насилника, както и подкрепяща среда от работодатели и колеги.
В научната литература се срещат множество определения за домашно насилие. Обобщено, то е представено като „насилствено, обидно или смущаващо поведение в една връзка”. В българския Закон за
защита от домашното насилие (загл. изм. - ДВ, бр. 102 ОТ 2009 г., в
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сила от 22.12.2009 г.), в чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от
22.12.2009 г.), (1) се дефинира като „акт на физическо, сексуално,
психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът
за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот,
личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се
намират в родствена връзка, които са, или са били в семейна връзка,
или във фактическо съпружеско съжителство”1.
В Изявление на Европейската комисия от 24 ноември 2017 г. се
казва, че „според оценки 35 % от жените са били жертва на насилие в
някакъв момент от живота си. В някои страни тази цифра достига до
70 %. Това явление е пречка за равенството между половете, овластяването на жените и момичетата, цялостното устойчиво развитие, както
и за постигането на целите за устойчиво развитие. Необходима е постоянна ангажираност във всички страни и региони, за да бъде преодолян този проблем”2.
Всяка трета жена в ЕС е била жертва на някаква форма на насилие,
според анализ на Евростат от 2017 г., направен по повод 25 ноември,
определен от ООН като Международен ден за премахването на насилието срещу жени. У нас, по данни на неправителствени организации,
занимаващи се с проблемите на насилието срещу жени, „почти всяка
четвърта българка е била жертва на някакъв вид домашно насилие,
като най-често срещаната форма е била сексуално насилие"3. А то се
проявява, ако зесегнатото лице се намира в рискова връзка, при която
партньорът проявява различни форми на насилие. Най-често жертвите

1.

Закон за за защита от домашното насилие (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009
г.), Обн. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005 г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.102 от
22 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010 г., доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015 г.
2
https://www.humanrights.gov.au/our-work/family-and-domestic-violence/publications/fact-sheet-domesticand-family-violence-workplace Посетен на 15.03.2018 г.
3
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/vsiaka-treta-zhena-v-es-e-bila-zhertva-na-nasilie-2063112 Посетен
на 16.01.2018 г.
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първоначално крият проблема, не са наясно към кого да се обърнат за
помощ, изпитват срам от преживяното, не знаят правата си, нерядко
се оказват и икономически зависими от насилника. Затова такива жени нерядко смятат, че това положение е временно и ситуацията ще се
промени по посока на спиране на насилието. Обикновено, домашното
насилие възниква в близкия семеен кръг, като насилникът налага своята власт и контрол над жертвата. То може да се изрази като:
• Физическо насилие – когато налице е физическа заплаха или упражнено насилие над близък човек, или домашен любимец.
• Емоционално насилие, което често остава неразпознато, тъй като
емоционалната злоупотреба е свързана с манипулативни подходи с цел жертвата да бъде лишена от позитивна самооценка и
чувство за независимост.
• Икономическо насилие, когато се прави опит да се контролират
паричните средства на жертвата и тя бъде държана в пълна финансова зависимост.
• Социално малтретиране е налице, когато насилникът унижава и
обижда жертвата пред други хора или държи жертвата в изолация от нейни близки, приятели и колеги. Упражнява се постоянен контрол над поведението й.
• Духовното насилие се изразява в потискане на собственото мнение на жертвата относно религия, културни ценности и др. Целта
е да се манипулира мисленето й, за да се почувства безсилна.
Понякога е доста трудно самата жертва да си осмисли, изясни и
прецени опасността или рисковете, на които може да бъде изложена.
В такъв случай е твърде важно да има с кого да сподели проблемите
си. По-важните мерки, които могат да бъдат взети от жертвата са:
• Приемане на решение да напусне ситуацията на насилие;
• Търсене на помощ от компетентните институции;
• Придобиване на подходяща информация за закони, предназначени да защитават срещу всички форми на домашно насилие;
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• Подкрепа от роднина, приятел, колега или друг доверен човек.
• Оказване на медицинска помощ в случаите на нараняване или
сексуално нападение. В този случай е наложително посещение
на най-близката болница.
Важни са първите стъпки, които трябва да се предприемат при
упражнено домашно насилие. Те са свързани с взимане на решение
къде да се отиде, кой може да осигури подслон и да предпази жертвите от преследване от страна на насилника. Освен близки хора, които
могат да окажат помощ, съществуват и редица неправителствени организации, които да бъдат потърсени за съдействие. Възможно е докато се вземе решение какво да прави по-нататък, жертвата да потърси
съответно място за временно настаняване и първа помощ, или за създаване някакви условия за независимост от насилника, както и за съдействие от компетентните органи за защита, включително за получаване на правни съвети, емоционална подкрепа, практическа помощ
(като например храна и облекло) и осигуряване на добра сигурност.
Домашното насилие и злоупотреба с личността може да се случи
на всеки, но проблемът твърде често се пренебрегва, омаловажава
или дори отрича. Това е особено вярно, когато злоупотребата е психологическа, а не физическа. Забелязването и признаването на признаците на злоупотреба е първата стъпка към решаване на проблема.
Много е важно също така и разбирането на обществото по въпроса. Когато хората мислят за накакъв вид домашно малтретиране, те
твърде често се фокусират преди всичко върху домашното насилие. Но
домашното насилие се случва и всеки път, когато един човек (в интимна връзка или брак) се опитва да доминира над, или да контролира
мисленето, преживяванията, поведението и живота на друг човек.
Домашното насилие и злоупотреби се използват само с една цел:
да получат и поддържат пълен контрол над жертвата. Злоупотребяващият не спазва правилата на общоприетия морал. Насилниците използват страх, вина, срам и сплашване, за да потискат. Те могат да нара-
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нят или да навредят по друг начин на хората около себе си. Домашното насилие се наблюдава както в хетеросексуални двойки, така и между лица от един и същи пол. Среща се във всички възрастови групи,
независимо от етнически произход, социален и икономически статус.
И докато жените са по-често жертви, с мъжете също се злоупотребява
- особено вербално и емоционално. Важно е да се знае, че насилието
никога не е приемливо, независимо дали се упражнява от мъж, жена,
тийнейджър или по-възрастен. Всеки човек заслужава да бъде ценен.
Домашното насилие обикновено ескалира от заплахи и вербални
обиди до реално и опасно физическо насилие. И докато физическата
травма може да бъде най-очевидната опасност, емоционалните и психологически последици от домашното насилие също са много тежки и
трудно преодолими. Емоционално обидни взаимоотношения могат да
унищожат персоналната самооценка, да доведат до тревожност и депресия, а и да накарат жертвата да се почувства безпомощна, самотна.
Първата стъпка към справяне с проблема е, както вече беше посочено
по-горе, осъзнаване на реалността, след което да се потърси помощ.
Има много признаци за наличие на домашно насилие. Най-яркият
знак е страхът от партньора. Други индикатори са постоянното съобразяване с неговото мнение, с принсъщите му привички, емоционални
състояния, претенции и очаквания, както и ситуации, при които той се
старае да омаловажи всички желания, изисквания и добродетели на
жертвата, нейните социални и професионални постижения, да накърни
и дори да унищожи нейната публична или неформална репутация. А
всичко това обикновено цели да причини на жертвата съответно чувство на притеснение, страх, безпомощност и отчаяние. Затова и не бива
да бъдат пренебрегвани, подценявани или омаловажавани никакви
форми на вербална и невербална агресия. Например: прояви на агресия и жестокост от страна на партньора; заплахи за нараняване или
убийство; различни видове насилие над децата; емоционално изнудване, че не може да живее без жертвата, че е готов на самоубийство,
ако тя/той го напусне; принудителен сексуален контакт; унищожаване
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на лични вещи; проява на прекалена ревност; контрол над живота и
поведението на партньора; пълна забрана за срещи с близки, роднини
и приятели; ограничаване на достъпа до финанси, семейния автомобил; контрол над телефонни разговори, имейли или комуникация чрез
социалните мрежи; непрекъснати проверки на работното място и пр.
Много важно и полезно е да се изясни съществува ли припокриване между физическото и домашното насилие. Физическото насилие е
използването на физическа сила срещу някого по начин, който застрашава или уврежда психиката, здравето или имуществото на този човек. Затова и физическото нападение се смята за престъпление, независимо дали става дума за извършено такова в или извън семейството.
Ето защо полицията има причини, основания и съответно законово легитимираната власт да предпазва от подобни видове физическа атака.
Сексуалното насилие също може да бъде форма на физическото.
Всяка ситуация, при която човек участва, чрез принуда в нежелана, опасна или унизителна сексуална дейност, е сексуално насилие.
Принудителната интимна близост също е акт на агресия или насилие.
В този смисъл физическото насилие е една от формите на домашното
насилие. То може да застраши или засегне всеки, на всяка възраст, а
и независимо от пола. Без значение дали е физическо или психологическо, домашното насилие е определено нежелано, твърде опасно или
дори разрушително и то както за жертвите, така също за насилниците.
Нещо повече, исторически или социокултурно е констатирана и тенденция то да се предава – в аналогични или модифицирани форми –
от поколение на поколение, което всъщност обуславя и реално прави
още по-важна необходимостта да се разработват своевременни и достатъчно ефективни методи за борба срещу това тежко социално зло,
за да не се допускат негови евентуални, по-мащабни възпроизводства.
Влиянието на домашното насилие върху жертвата
на работното й място
Резултатите от изследването на канадските учени С. Надин Ватен, д-р Дженифър К. Д. Макгрегър и Барбара Дж. Маккуари показват,
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че домашното насилие се усеща/среща на работното място, макар че
има недостатъчно качествени изследвания по тази деликатна тематика. Въпросното изследване е проведено онлайн с 8429 души през 2013
г., като повече от една трета от респондентите съобщават, че са преживели форми на домашно насилие. Сред тях преобладава мнението,
че домашното насилие оказва съответно влияние върху способността
им да работят, а повече от половината съобщават, че преживяното
влияе доста отрицателно на постиженията им в работна среда. Почти
всички респонденти, независимо от своя личен опит, обаче, потвърждават, че това насилие вреди на професионалния живот на жертвите.
Проблемът е, че много по-често се правят изследвания за насилието на работното място, но много рядко се проследяват последствията за жертвите на домашно насилие върху поведението им на работното място. Когато работещите преживяват някакво домашно насилие,
въздействията му се усещат в професионалната им среда. Анализът на
канадските учени показва, че работодателите губят по 77,9 милиона
щатски долара годишно като пряк резултат от домашното насилие, а
годишните лични и системни разходи, приписани на този вид насилие
в канадските здравни и социални сектори, се оценяват и на милиарди.
А и отчетените оценки в Съединените щати и Австралия са подобни.
Намирането на работа е основен път, по който жените обикновено могат/трябва да тръгнат, за да избегнат и напуснат ситуацията на
насилие. Финансовата сигурност, която трудовата заетост предоставя,
може да позволи на жените в известна форма и степен да избегнат
изолацията, а и да поддържат, доколкото е възможно, своето жилище
и жизнен стандарт. В същото време обаче, е достатъчно ясно, че жените, които са преживели домашно насилие, имат доста по-проблематична трудова биография. Те често закъсняват за работа, разсеяни
са, допускат грешки при изпълнение на трудовите задачи, живеят и в
постоянен страх, не си поставят по-високи цели в работата, често остъстват, след нанесен побой, поради травми, обичайно скриват истинската ситуация, в която живеят и се опитват да решат проблема си са159

ми, без да го споделят на работното си място. Тези смущения в трудовия ритъм водят до наказания или до по-ниско заплащане на труда им.
Жертвите на домашно насилие обикновено свидетелстват, че твърде
често се притесняват от компрометирането им от страна на насилника
на работното им място (напр. тормоз чрез телефонни обаждания). Затова и броят им, както показва канадското изследване, варира от 36%
до 75%, като повечето жертви съобщават, че домашното насилие
оказва силно негативен ефект върху работата им. То може да повлияе
и на желанието или способността на жертвата да посещава редовно
работното си място (напр. с физическо ограничаване от страна на насилника). Всички тези прояви могат до доведат до загуба на работата
за 5% до 27% от жертвите. По-голямата част от изследванията в тази
област са проведени с жени-жертви. По-малко данни, обаче, има за
въздействието на домашното насилие върху мъжете и тяхната работа.
Изследванията за насилието, от гледна точка на здравето и безопасността на труда, са в контекста на „насилието между работниците” или между работниците и клиентите. Независимо от това, домашното насилие, а и неговото влияние върху поведението на жертвите на
работното им място, все повече се признава: в Съединените щати са
проведени ред изследвания за събиране на специфични данни за разпространението, въздействието му, като проблемът вече е признат и в
Обединеното кралство, Нова Зеландия, Турция, Перу и Австралия [7].
Получените данни са предназначени да бъдат използвани от
правителствата, синдикатите и работодателите, които следва формулират и да приложат съответни проактивни практики, за да се справят
с въздействието, ефектите на домашното насилие на работното място.
Повечето хора обикновено пренасят в работата си немалко от онова,
което се случва в дома им. Затова е и много трудно да се разделят на
„порции” и психически тези различни аспекти на всекидневния живот.
Въпреки че формално не е отговорност на работодателя или синдикатите да предоставят подслон, или помощ на служителите, които са
жертви на домашно насилие, работното място е възможно най160

логичното място, където може/трябва да им бъде оказана известна помощ, подкрепа и да им се предоставят ресурси за справяне с въпроса.
Проучванията солидно показват, че в Канада се наблюдава значителен напредък в превенцията и защитата на пострадалите от домашно насилие, като подкрепата се осигурява главно чрез законодателството за здравословни и безопасни условия на труд. Повечето законодателни инициативи изискват от работодателите да вземат всички
разумни предпазни мерки, за да защитят здравето и безопасността на
служителите си. Наличието на специфично законодателство за домашното насилие се различава, съвсем естествено, и в отделните страни.
Като цяло, повечето от тях в Европа не притежават стратегии на национално равнище за връзката между домашното насилие и последствията за жертвата на работното място. Понастоящем няма и международни трудови стандарти за справяне с този тежък и деликатен проблем. На ниво работно място обаче съществува спешна необходимост от
разработване и оценка на комплексни и конкретни мерки за защита на
жертвите и предприемане на ограничения за достъп до тях от страна
на извършителите.4 Особено важно е обучението на мениджъри, супервайзъри и работници относно намиране на конкретни инструменти
за защита и подкрепа на жертвите и за отделянето им от насилниците.
Подобряването на отзивчивостта на работното място към пострадалите от домашно насилие изисква многостранен подход от страна на
законодателите, работодателите, синдикатите и неправителствените
организации в подкрепа на жертвите. В крайна сметка, предотвратяването на домашното насилие и последиците от него е колективно социално предизвикателство, а дори може да се счита и за задължение.
Затова и работното място трябва да се смята за територия, където може да се изпълнят положителни промени за заинтересованите страни.

4

A Cruz and S Klinger, Gender-Based Violence in the World of Work: Overview and Selected
Bibliography, International Labour Office, Working Paper 3/2011 (2011), p 15.
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Домашното насилие е реален проблем на работното място, затова и мерките са повече от наложителни. В този контекст Елизабет
Бродерик, комисар по въпросите на дискриминацията по пол от Австралийска комисия по правата на човека визира различни форми на домашно насилие: физическо и психическо и по-конкретно – сексуално
насилие, дебнене, различни форми на тормоз, включително чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии5.
Декларацията на Организацията на обединените нации за премахване на насилието срещу жени определя насилието срещу жените
като „всяко действие на насилие, основано на пола, което води или е
вероятно да доведе до физическа, сексуална или психологическа вреда или страдание на жените, включително заплахи за такива актове,
принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали се
случват в обществения или личния живот“6. Съгласно международното право в областта на правата на човека, домашното насилие е нарушение на правата на човека, с тежки и дълбоки последици за жертвите, оцелелите и техните деца. Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по
отношение на жените изисква правителствата да предприемат подходящи мерки за премахване на дискриминацията срещу жените (включително насилието срещу жени) във всички области на живота, в т.ч. в
областта на заетостта, и да гарантират здравословни условия на труд.

5

Australian Government, National Plan to Reduce Violence against Women and Their Children (2011), p i.

6

United Nations, Declaration on the Elimination of Violence against Women, UN Doc A/Res/48/104, (1993), art
1. “It has been recognised that domestic and family violence violates a wide range of human rights and
fundamental freedoms, including the rights to life, not to be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, equal protection according to humanitarian norms in time of international or internal
armed conflict, liberty and security of person, equal protection under the law, equality in the family, the highest
standard attainable of physical and mental health, and right to just and favourable conditions of work”. See
CEDAW Committee, General Recommendation No. 19: Violence against Women, UN Doc. A/47/38 (1992),
para 7.
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Австралия също има редица федерални, държавни и териториални закони, които забраняват и санкционират дискриминацията, както
и съответно законодателство, изискващо работодателите да създават
среда на работното място, която е безопасна, без насилие, дискриминация и тормоз. Същевременно, тъкмо в Австралия интимното партньорско насилие се оказва водещият фактор за смърт, инвалидност и
заболяване при жени на възраст от 15 до 44 години. То е и причина за
по-голямата част от заболяванията при жените, дори повече отколкото
много други известни рискови фактори, като тютюнопушенето или
затлъстяването.7
Защо обаче домашното насилие е проблем на работното място?
Защото то никога и никъде не е само или пък толкова личен въпрос.
Когато служител изпадне или по-продължително време живее в условия, ситуация на домашно насилие, той често има много реални разходи и отрицателни въздействия, които се отразяват на работното място.
Здравни разходи
В съвместно изявление на еврокомисарите Мария Габриел (цифрова икономика и цифрово общество) и Вера Йоурова (правосъдие и
равенство между половете) се казва: „Очевидно е, че мащабът на насилието над жени засяга дълбоко нашите общества: от децата, растящи в разбити семейства, където те често са странична жертва на такова насилие, до огромната икономическа цена, която плащаме”, се посочва в изявлението, според което „разходите за здравни и правни
грижи, както и икономическите загуби от това, че жените не могат да
работят, се изчисляват за ЕС на повече от 225 милиарда евро”8.
Икономически разходи

7

Australian Bureau of Statistics, 4906.0 - Personal Safety, Australia, 2012 (2013). At:

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4906.0Main%20Features12012?opendocument&tabna
me=Summary&prodno=4906.0&issue=2012&num=&view=) (viewed 19 January 2018).
8

https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/01/31/3121835_v_bulgariia_ima_greshna_informaciia_za_istanbulskata/
Посетен на 14.02.2018 г.
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Насилието над жените определено е нарушение на правата на
човека, а и форма на дискриминация, основана на пола. Произтичащо
от неравенството между жените и мъжете, то се проявява в различни
форми. Оценките за неговите мащаби са доста тревожни. А то оказва
тежко въздействие на жертвите, като причинява значителни разходи.
Организацията на обединените нации и Съветът на Европа са
разработили инструменти, които са основните референтни показатели
в областта на борбата с насилието над жените.
Европейският съюз (ЕС) работи за разрешаването на този проблем с помощта на различни средства, но в настоящия момент не съществува обвързващ инструмент, специално предназначен за защита
на жените от насилие.9 Въпреки че се наблюдават общи тенденции в
областта на борбата срещу насилието, възприетите от държавите
членки подходи се различават. Многобройните усилия на Европейския
парламент са насочени към укрепване на политиката на Съюза в тази
област. Парламентът многократно призовава за стратегия на ЕС за
борба с насилието над жените, включително за обвързващ инструмент.
Заинтересованите страни изразяват и редица опасения, като например
въздействието на икономическата криза или необходимостта от цялостна политическа рамка на ЕС за премахване на насилието над жените.10
Не по-малко интересен е опитът на далечна Австралия. През
2002/03 г. разходите за последствията от домашното насилие на австралийската икономика се оценяват на 8,1 милиарда долара. Ако не се
предприемат превантивни действия, цената може да нарасне до 9,9
милиарда долара годишно до 2021/22. 235 милиона долара от тези 9,9

9

Domestic Violence Workplace Rights, and Entitlements Project, Domestic, Violence and the Workplace
Employee, Employer and Union Resources (2011). [15] Ludo McFarran, National Domestic Violence and the
Workplace Survey (2011).
10

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/130528REV2-La-violence-envers-les-femmes-BG.pdf Посетен на
21.02.2018 г.
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милиарда долара ще бъдат поети от работодателите, а 609 милиона
щ.д. ще бъдат понесени в загуби, свързани с производството.11
В рамките на демографските данни, подадени от Австралийското
статистическо бюро, жените, преживели насилие или понастоящем изпитващи такова, са между 55% и 70% от работната сила12, т.е. около
800 000 жени, една от шест работнички. Това практически означава,
че значителен брой австралийски работни места ще бъдат доста осезаемо засегнати от различни типове прояви на домашното насилие.
Някои общи разходи и въздействия включват:
• Намаляване на производителността на труда;
•Повишаване на текучеството на персонала и отсъствията;
• Отрицателно въздействие върху репутацията и имиджа на организацията.
Въздействие върху служителите
Изследванията на въздействието на домашното насилие върху
работното място показват как това насилие може да подкопае трудовия живот на жертвите. Проучване, извършено от екип независими изследователи, на домашното насилие и отражението му на работното
място през 2011 г. установи, че близо половината (48%) от респондентите, съобщаващи за случаи на домашно насилие, твърдят, че насилието е повлияло на способността им да работят. Основното въздействие на насилието е върху трудовото изпълнение – 16% от жертвите
и оцелелите съобщават, че са разсеяни, уморени или не се чувстват

11

Australian Human Rights Commission, Submission to the Australian Law Reform Commission Inquiry into
Family Violence and Commonwealth Laws: Employment and Superannuation (21 April 2011), para. 47. At:
http://www.humanrights.gov.au/legal/submissions/2011/20110421_family_violence.html (viewed 15 March

2018).
12

Australian Bureau of Statistics, 4906.0 - Personal Safety, Australia, 2012 (2013). At:

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4906.0Main%20Features12012?opendocument&tabna
me=Summary&prodno=4906.0&issue=2012&num=&view=) (viewed 19 January 2018).
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добре, а 10% по-често ползват отпуск.13 Освен това жените, които
преживяват домашно насилие, имат по-ниски лични доходи, често
трябва да сменят работата си в кратки срокове и се наемат на случайна работа или на непълно работно време.14 В някои от случаите насилникът може да тормози жертвата по време на работа. Това може да
се случи чрез имейли, по телефона или като се появи в офиса й, за да
се опита да направи така, че тя да загуби работата си. Целта е да се
увеличи контролът върху жертвата т.е. икономическата й зависимост
от насилника, да послужи за подкопаване на самочувствието й или с
цел да бъде наказвана за опит да напусне агресора.
Жертвите и оцелелите от домашно насилие са изправени пред
редица предизвикателства на работното място. Дискриминацията е едно такова предизвикателство. Тя може да увеличи вредата от първоначалните актове на насилие. Съществува набор от доказателства, които показват, че жертвите и оцелелите от домашно насилие често са
обект на дискриминация на работното място.15 Тези жени могат да бъдат дискриминирани, например, в резултат на отсъствие от работа (отпуск по болест или отпуск за полагащите й се медицински грижи) или
заради това, че временно имат по-ниски нива на производителност
поради насилието, което преживяват у дома. Дискриминацията, свързана с домашното насилие, може да бъде под формата на:
• отказан отпуск или гъвкав работен режим, който би помогнал
на жертвите да се справят с въпроси, свързани с последствията от на-

13

A Cruz and S Klinger, Gender-Based Violence in the World of Work: Overview and Selected Bibliography,
International Labour Office, Working Paper 3/2011 (2011), p 15.

14

Australian Government, National Plan to Reduce Violence against Women and Their Children (2011), p i.

15

Ludo McFerran, Safe at Home, Safe At Work Project, Australian Domestic and Family Violence Clearing
House, UNSW, ‘When domestic violence becomes a workplace problem’, ABC The Drum Opinion 13 February
2013. At
http://www.abc.net.au/unleashed/4516492.html (viewed 14 March 2018).
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силието, като посещаване в съда или преместване в защитено жилище;
• прекратяване на трудовата заетост заради спад в работата или
ниска посещаемост, причинени от домашното насилие;
• прехвърляне на друго работно място или понижаване на производителността поради причини, свързани с насилието.16
Съгласно международното законодателство за правата на човека
насилието, основано на пола, като домашното насилие, се признава
като форма на дискриминация, която сериозно възпрепятства способността на жените да се ползват от правата и свободите на основата на
равенство с мъжете.17 Жените, преживяващи домашно насилие, не само са изложени на риск от дискриминация на работното място, но и в
други области от живота си, като например при предоставяне на стоки
и услуги. Изследванията, предприети като част от проекта Safe at Home, Safe at Work18, показват, че жените, живеещи във или напускащи
насилствени отношения, често изпитват дискриминация при достъп до
жилищни услуги, по-специално до жилища под наем. По мнение на независими експерти, никоя от съществуващите законодателни рамки не
е достатъчна, за да защити жените, които преживяват или са преживели домашно насилие, от по-нататъшна дискриминация. Създаването
на основание за дискриминация би намалило социалните и икономическите разходи за насилие над жени.

16

Case studies of such discrimination across a range of areas have been provided by Working Women's Centres,
Domestic Violence Legal Service NSW, and the ASU Victorian Authorities & Services Branch.
17

Ibid.

18

Ludo McFerran, Safe at Home, Safe At Work Project, Australian Domestic and Family Violence Clearing
House, UNSW, ‘When domestic violence becomes a workplace problem’, ABC The Drum Opinion 13 February
2013. At
http://www.abc.net.au/unleashed/4516492.html (viewed 14 March 2018).
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В доклад на Международната организация по труда (МОТ) за насилието, основано на пола и влиянието му на работното място, авторите твърдят, че „икономическият растеж, конкурентоспособността, развитието и ефективността могат да бъдат постигнати само когато се
премахнат бариерите пред продуктивни и качествени възможности за
заетост както за мъжете, така и за жените”19. В същото време е известно, че заетостта играе важна роля в подпомагането на жертвите и
оцелелите от домашното насилие да напуснат насилника. Премахването на дискриминацията, с която могат да се сблъскат тези жертви и
оцелели, ще подобри способността им да имат достъп и да останат на
работа. Освен това разходите за домашно и семейно насилие за икономиката и бизнеса се влошават, ако жертвите и оцелелите са подложени на дискриминация (например, ако заетостта им е прекратена и
се правят нови разходи за наемане и обучение на нов служител). Известно е, че умствените и физически последици от насилието оказват
негативно въздействие на производителността на работното място.20
Тези въздействия потенциално се изострят, когато жертвите се сблъскват с дискриминационно отношение от страна на работодателите.
Следователно дискриминацията, свързана с прояви на домашно
насилие, за работното място (както и при предоставянето на различни
услуги и жилища), ще бъде важен и положителен принос за постигането на равенство и повишаване на производителността на труда.
Мерките, които могат да се вземат в тази посока на национално
и международно ниво са:

19

A Cruz and S Klinger, Gender-Based Violence in the World of Work: Overview and Selected Bibliography,
International Labour Office, Working Paper 3/2011 (2011), p 15.

20

Ludo McFerran, Safe at Home, Safe At Work Project, Australian Domestic and Family Violence Clearing
House, UNSW, ‘When domestic violence becomes a workplace problem’, ABC The Drum Opinion 13 February
2013. At
http://www.abc.net.au/unleashed/4516492.html (viewed 14 March 2018).
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• повишаване на информираността на общността и бизнеса за
въздействието на домашното насилие върху производителността на
труда;
• разбирането на индивидуалните и системни последици от този
проблем в образованието, жилищното настаняване, заетостта и други
области;
• приемането на мерки за елиминиране на съществуващи и предотвратяване на бъдещи актове на дискриминация (например, когато
жените информират работодателя си за преживяно домашно насилие и
в последствие са освободени като „ненадежден” член на персонала);
• приемането на политики и процедури за подпомагане на жертви и оцелели от домашно насилие;
• промяна в културата на работното място, така да стане по-благоприятна за жертвите;
• насърчаване на среда, в която жертвите могат да се чувстват
свободни да разкрият ситуацията на насилие и да получат защита;
• разработване на стратегии на работното място за справяне с
домашното насилие, по-специално с включване на клаузи за домашно
насилие в колективните трудови договори, особено в случаите, когато
правата на работното място са дефинирани.
Работодателите могат/трябва да играят положителна роля, осигурявайки безопасна и подкрепяща среда за своите служители, найвече за онези от тях, които преживяват насилие. Това може да доведе
и до по-ниски нива на текучество, по-висок морал на персонала и подобри резултати за здравето на работещите. Съществуват редица действия, които могат да се предприемат на работното място, за да се гарантира адекватна подкрепа за жертвите на домашно насилие. Важна
първа стъпка е да се започне разговор за домашното насилие – при
който работодателите изпращат ясни послания до своите служители,
засегнати от домашно насилие. Необходимо е да се реализират ясни
политики като:
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- Разработване на политика за подкрепа на жените, които са жертви на домашно насилие и за безопасни работни места.
- Гарантиране, че тези политики и процедури са ясно формулирани
и че служителите се насърчават да ги използват.
- Подготовка на разпоредби за отпуск или гъвкаво работно време.
- В своите споразумения със служителите, работодателите могат да
предвидят платен отпуск за жени, преживели домашно насилие.
- Ясно определяне на отговорностите на мениджърите в подпомагането на жертвите на домашно насилие, на работното място.
- Подходящо обучение на работодателите за подкрепа на жертвите
на домашно насилие.
- Сътрудничество със синдикатите.
-Обсъждане на краткосрочните и дългосрочните нужди и изисквания
на засегнатия служител.
- Гарантиране на постоянна комуникация със засегнатия служител.
- Запазване на поверителността на информацията за жертвите.
- Подготовка на консултанти по въпросите на домашното насилие.
В заключение можем да обобщим, че проблемът за домашното насилие има сериозни социални, здрави, финансови и икономически последици. Той рефлектира пряко и косвено върху поведението и производителността на труда на жертвите на работното им място. Ето защо
Европейската комисия (ЕК) предлага редица инициативи, които трябва
да превентират или да ограничат всички форми на домашно насилие.
Основните от тях са включени в специалното изявление на ЕК „Да
спрем насилието над жени: Изявление на Европейската комисия по
повод на Международния ден за премахване на насилието над жените”, Брюксел, 24 ноември 2017 r., където се казва, че през 2016 г. Комисията започва кампанията „NON.NO.NEIN — Кажи НЕ! Да спрем насилието над жени”. Нейната цел е да се повиши осведомеността по този въпрос и да се финансират конкретни проекти за намаляване на
риска от насилие, както и да се помогне на жените, които са били
жертви на насилие. Европейската комисия предоставя финансиране от
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15 млн. евро за държави членки, местни органи на управление, професионалисти и организации на гражданското общество от цяла Европа за засилване на техните действия и кампании за борба с насилието
над жени. През юни 2017 г. Европейската комисия поема ръководството на глобалната хуманитарна инициатива „Призив за действие за защита от основано на пола насилие при извънредни ситуации”. При хуманитарни кризи основаното на пола насилие често е масово явление.
Призивът за действие срещу насилието обединява повече от 60 хуманитарни организации, които имат една задача — основаното на пола
насилие да бъде признато за животозастрашаващо и да бъдат вземани
мерки срещу него в самото начало на дадена криза. В рамките на инициативата Spotlight, чието начало е обявено заедно с ООН по време на
72-ото Общо събрание на ООН през септември, се вземат и мерки във
връзка с всички форми на насилие над жени, момичета. Тя е насочена
към „домашното и семейното насилие, сексуалното и основаното на
пола насилие и увреждащи практики, убийствата на жени, трафика на
хора и сексуалната и икономическата експлоатация. Инициативата се
провежда в периода от 2017 г. до 2023 г., като първоначалната инвестиция в нея е 500 млн. евро, а ЕС е основният дарител”21.
За предприемането на конкретни мерки, свързани с превенцията
и преодоляването на последствията от домашното насилие, свързани
със съхраняването на работното място от страна на жертвите, е необходима комплексна подкрепа и ефективни публични политики както
на национално, така също и на европейско равнище. Освен това и
партньорството с работодателите и синдикатите също е изключително
важен фактор при тяхното разработване и осъществяване.
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СЕМЕЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОД НА ПРЕХОД КЪМ
НЕОЛИБЕРАЛЕН ОБЩЕСТВЕН РЕД
Надя Велчева
Създаване на семейство, неговата структурна организация,
функции, основни роли на отделните му членове, междупоколенските
взаимоотношения, механизмите за приемственост на етнокултурната
традиция в семейните отношения и пр., са били и продължават да са
обект на изследване от социолози, демографи, историци, философи,
етнолози. Подходът към семейството като относително автономна социална група дава възможности да се разкрият етническите аспекти
на нейните културни традиции, които в една или друга степен възпроизвеждат стереотипизирани форми, норми, ценности, конкретни
функции (възпроизводствена, социализаторска, стопанско-икономическа, емоционално-психологическа и пр.), независимо от обществената система и съществуващите нормативи като оценка за поведение
на семей-ството1. В повечето случаи функционирането на отделните
подсистеми на семейния институт (например, предбрачните взаимоотношения, ролевите функции на съпрузите, икономическите, духовните
и пр. връзки между поколенията и др.) и най вече морално-нравствените аспекти нямат задължителен държавно-нормативен характер, а
се подчиняват на обичайно-нравствени норми, които имат променлив
характер и с които може да се влезе в противоречие. Промените в етносоциалното и социално-демографското развитие на семейството са
детерминирани както от социално-икономическите отношения в обществото, така и от собствено етническите процеси в семейството и неговите стабилизиращи фактори. Преходът и създаденото напрежение,
вследствие навлизането на пазарната икономика и кризата на социалистическите норми на живот, поставят като доминанта за фунционирането на семейството („производството на живеенето”) социалните
отношения между половете. В тяхната основа е трудовата заетост и
1

Виж подр.: Макавеева, Л. 1991. Българското семейство. Етносоциални аспекти. С.,; Велчева, Н. 1994.
Родопчанката. Щрихи от етносоциалния и етнопсихологически портрет. С., 1994.
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реализация в аспект както на колективно, така и на индивидуално
равнище2. Половете са в отношения на неравенства 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. Макар като тотални величини да се приемат и двата основни принципа – принципът на разделението (има работа за мъже и работа за жени) и принципът на йерархията (мъжката
работа е по-значима от женската), то върху тях, несъмнено, влияят и
етническите стереотипи на отношения между половете и изграждането
на семейната среда.
Тесни са информационните връзки на семейната среда с етническата традиция. В доиндустриалното общество процесът на стереотипизация е съпроводен с почти пълно адаптиране 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, а и чрез
нейната познавателна стойност. Съвременните информационни връзки
на семейството включват и нова, и по-разнообразна поведенческа реализация, но продължават да възпроизвеждат значителна част и от
вече възприетите и онаследените типизирани етнически белези.
Изследванията показват изключителното значение на семейството за възпроизводството на етническата културна специфика чрез непрекъснатата му самоидентификация – концепция, която може да се
отнесе към всяко семейство, което интимно, без афиширане и натрапчивост кодира етническата принадлежност на своите членове. В контекста на този глобален етнически проблем стои и въпросът за механизмите, чрез които всеки индивид се приспособява към своята етническа среда и усвоява нейната специфична култура. Но в по-глобален

2

Кергоат, Д. 2002. Социалните отношения по пол – от възпроизводството им до тяхното разрушаване. –
Население, № 1-2, с. 90 и сл.
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аспект на обществото, този смисъл се разширява чрез социализацията
на индивида и неговото осъществяване като член на това общество3.
Независимо от променената ситуация в периода на прехода, когато радикално се трансформира и значителна част от съвкупността от
ценности, модели, цели и условия в социализацията на децата и младите хора, семейното възпитание и традициите на семейната среда остават първоосновата върху която се градят нравствено-етичните, емоционалните, трудовите, естетическите, патриотичните и родолюбивите
ценности и норми на отношение към обществото, към хората около нас
и личната позиция на всеки от нас4. „Родителският контрол”, според
педагогическата терминология, е морална и социална отговорност към
бъдещото поколение за интернализация на социални норми – развитие
на представата за себе си през погледа на хората от обкръжението,
овладяване на доминиращи в социалната действителност стандарти,
създаване на условия и механизми за междупоколенска приемственост, превантивно въздействие спрямо негативните външни фактори5.
Контролиращият ефект е формирането на ценности, които се доизграждат и превръщат в трайни критерии за оценка и поведение, вследствие възпитателното въздействие на други фактори – училището,
професионалният колектив, социалната среда. Формираният светоглед
у хората, в който определено място заемат представите за нравственост, етичност и красота, се реализира и в рамките на семейството,
като в съответствие с установените в него норми и отношения се изграждат и доразвиват нравствено-емоционалните и естетическите традиции на семейството като цяло. В процеса на своето развитие семейството изгражда особена система от механизми, чрез които саморегулира своята вътрешна духовна същност. През тази система на самоуправление се пречупват принципите и нормите на обществено предла3

Банкова, П. 1998. Съвременни аспекти на културните изследвания. – Българска етнология, № 1-2, 3343.
4
Проданов, В. 2006. От модерна към постмодерна ситуация в морала и социализацията на децата и младежта в България. С., с. 24.
5
Йорданова, Р. 2006. Родителският контрол – морална и социална отговорност на семейството. – В:
Морал и социализация на децата и младежта в България. С., 98-99.
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ганите възгледи и представи за нравственост, етичност, красота, ценностни ориентации и т.н.
Семейната среда е най-непосредственото микрообкръжение за
подрастващите, в което те се запознават с първите образци на познанието за тяхното битие в етнокултурен стил, като същевременно се
подготвят и за своето социално адаптиране към обществото. Семейството и семейно-родствените отношения са най-характерни със своята
етническа приемственост между поколенията и сложен синхрон между
традиционни и съвременни специфики като общочовешки културни
форми. Съвременната характеристика на семейството в България в аспекта на неговата устойчивост и доразвитието на неговите етнически
устои, а и на тяхното обогатяване с общочовешки ценности, се съпровожда с определени закономерности и тенденции във формите и темповете на тяхното взаимно адаптиране, на тяхното взаимно припознаване или отхвърляне. Защото днес тези общочовешки ценности вече
ни се налагат като „европейски”, някои от които далеч не кореспондират с българската етническа традиция в семейната институция.
Основни фактори за запазване на етническия идентитет
Преходът към неолиберален капитализъм, който продължава вече 28 години, особено след присъединяване на България към ЕС, създаде предпоставки за много съществени промени във всички сфери на
обществения живот, в това число и в статута на семейството. Под влияние на западни автори, които отдавна говорят за разпад на семейната институция или за нейната коренна трансформация, у нас се заговори за развитие на семейството под влияние на три основни културни
модели – европейски, ориенталски и руски6. В исторически и съвременен културен аспект семейството в България като цяло се развива според своите етнически норми и стереотипи, зададени в неговата еволюция като част от културата на обществото – като народна култура в

6

Костова, П. 2007. Семейството на ХХІ век като социална институция – Педагогически алманах, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1-2, с. 66.
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патриархалното доиндустриално общество до нейното съвременно развитие в епохата на глобализация и нов обществен ред. Дори в периода
на този преход социалната етносреда е важен компонент от факторите за етнически идентитет. В компактна българска среда приемането
на етническите правила и норми, чрез тяхната съвременна интерпретация, е естествен процес на развитие, определен от глобалните икономически, обществено-политически и културни процеси в страната. В
смесена среда от българи, турци и цигани семействата на последните
две общности реагират 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 тенденции се засилват в компактна турска среда, предимно в някои села на Източните Родопи и при циганските гета извън селата и градовете. Специфики има и при семействата на другите помалки етнически групи на власи, каракачани, гърци, староверци, които, обаче, нямат много съществен обществен резонанс в обкръжаващата ги българска етническа среда. Подобна обобщаваща, но на повисоко ниво, е картината при семействата на арменците и евреите,
които независимо от специфичната си етническа култура, създават поколения, които винаги

са с подобаващо присъствие в обществения

живот и то чрез активно усвоената национална култура. По принцип
тези семейства и досега запазват своята автономия на ендогамията. В
миналите десетилетия подобна затвореност по отношение на смесените бракове проявяват и българите, независимо от преуспяващите позиции на тези народности.
Религиозната поляризация на околната среда (християни-източно православни, католици, армено-грегорианци, мюсюлмани, израилтяни, атеисти и др.) оказва различно влияние върху развитие на семействата, което е определено открито при семейства, живеещи в компактна мюсюлманска среда. Ислямизмът, който заема все по-трайни
позиции в живота на мюсюлманското население след 1989 г., не може
да се приема само като утвърждаване на традиционните мюсюлмански
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ценности и култура. В тази среда религиозната принадлежност е зададена още от самото раждане на човек. От нея се определя социалното
му положение, обичаите и навиците, дори бъдещият му семеен партньор. В тази мюсюлманска среда, признатата идентичност е ясна и явна. Всяка мобилност извън нея изправя човек пред възможността да
избира измежду много други идентичности и възможности за интегриране в немюсюлманско общество7. Образованието и професията са
най-възможните алтернативи за надстройване на етническата идентичност. Степента на религиозната привързаност, обаче, се проявява
конкретно според културната среда на селото или града, които в
случая са важни компоненти от съвкупната факториална зависимост
при изграждането и функционирането на семейството. Турското население в селата е със сравнителна ниска степен на образование, част
от него не говори български език, единствени поминъци са тютюнопроизводството и животновъдството и от тях реално зависи съществуването му8. Младите трудно продължават своето образование, а селската общност предпочита своята компактност. В Кърджали и другите
градове в Родопите отношението към образованието и надеждите от
влизане на страната в ЕС се приемат като важна стъпка за реализация
и хармония с изискванията на новото време. Например Ергюн Кабакчъ,
предприемач от Кърджали приема така нещата: „Според мен, всичко
ще се промени в положителна насока. Децата ще имат повече възможности за себереализация. Те вече се готвят за Евросъюза, както и
всички останали деца от нашата страна. По-големият ми син например
иска да следва, и то в някои от най-добрите университети. Казва, че
след като си е поставил такава задача, значи ще опита да учи не в
България, а в чужбина, в Европа...скоро ще завърши немската гимназия в Кърджали и е един от първите по успех там....Нашите деца говорят свободно и на турски, и на български, но ние се погрижихме да говорят и на английски. А освен това сега учат немски и италиански...А
7
8

Фукуяма, Ф. 2005. Липсата на идентичност. – Факел, №1, 47-48.
Българските турци. – Факел, 2005, №1, 232-236; 234.
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жена ми преподава в училище български и турски. Но тя говори перфектно и френски...”9. В продължение на векове християнската и ислямската религии играят определена роля в живота на населението по
българските земи. Първата като изконна религия на българите, втората като елемент от културата на етническите турци и наложена впоследствие върху част от българското население. Процесът на атеизация
в периода на социализма доведе до определена психологическа затвореност у вярващите, но религиозността продължи да влияе върху определени страни на тяхното поведение, което респективно оказва
влияние върху семейството и възпитанието на младите в семейната
среда, но с определено различие в социокултурната среда на селото и
града, при високообразованото и нискообразованото население.
Характерна и повсеместна особеност за религиозността на носителите на християнската и ислямската религия е, че паралелната религиозна деформация в съзнанието на това население (има се предвид, че ортодоксалните религиозни норми и ислямската догматика не
са възприети в техния чист вид, а религиозното познание остава на
битово равнище), задържа почти до края на 70-те години на миналия
век сред мюсюлманите и сред християните (въпреки отделянето на
светските от религиозните норми) редица еднотипни традиционни
форми на поведение. Те са с различна мотивационна основа – при
християните като патриархални традиционни практики на обичайното
право и предимно на нравствена основа, а при мюсюлманите като задължителни поведенчески норми под влияние на исляма. Тези форми в
своята цялост изостават от общите закономерности в развитието на
българското семейство, като в зависимост от мотивите са по-отворени
или затворени за промени. Но при всички случаи, те рефлектират върху религиозната обстановка в семейството и влияят съществено върху
възпитанието на децата. Като най-устойчиви, предимно в селата, са
някои от традиционните форми на поведение при семейно-брачните

9

Българските турци. – Факел, 2005, №1, с. 234.
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отношения и междупоколенската приемственост – и двете важни като
връзка с възпитанието на подрастващите в семейството. Независимо
от нормативите за преход към определена социална група, определени
от традицията, влиянието на семейната среда остава приоритетно и
категорично – при мюсюлманите младите се срещат по байрамите само
в присъствие на родителите, а понякога те се запознават на годежа,
когато бащата на момичето плаща бабахак (буба хакъ, откуп) на родителите на девойката. При християните агърлъкът (откупът) постепенно
изчезва като задължителна обичайна норма, но и при тях се поддържа
традицията на предбрачна затвореност, тъй като след годежа младите
се виждат предимно на седенките.
Общественото мнение в християнска среда санкционира патриархални нравствени норми под влияние на, а и предимно съобразени с
етническата традиция. Нейната устойчивост успява да опази и българката мюсюлманка от полигамията, от твърде ранните бракове и голямата възрастова разлика между встъпващите в брак. В семействата на
турското население етническата традиция се поддържа и подменя с
нормите на шериатското право и ислямските догми, поради което особено жената продължава да е твърде ограничена и зависима от тях10.
Особено в селата и сред неграмотното население, жената има подчинен статут в семейството: бракът е все още покупко-продажба, примирена е с пълновластието на мъжа, лишена е от право на глас при бракоразводно дело и имуществените взаимоотношения. Социалните контакти на туркините мюсюлманки извън семейството, дори и в градовете, продължават да са ограничени, като на обществени места те, в годините на прехода, нямат право да се показват без яшмак и фередже.
По времето на социализма проекти като „социалистическа празнично-обредна система”, „смяна на тюрско-арабските имена с български”, „общи гробищни места за мюсюлмани и християни”, „официален
публичен български език”, „граждански сватбен ритуал”, „комсомолска
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Бозова, Б. 1982. Жената и религията. – Атеистична трибуна, №1, 8-18.
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сватба” и др. бяха насочени към „изтегляне” на етнически и религиозно специфичното в сферата на духовната култура и заличаване на тези различия. Атеизацията на населението беше особено важна стъпка
към реализиране на идеята. Културата като хоризонтално място се изразяваше в широка мрежа от библиотеки, читалища, културни домове,
самодейност – проекти, чрез които зададените модели на културата
достигаха и до най-локално недостъпното провинциално средище. Така реално и фактически се осъществяваше диалогът между центъра и
периферията. Тогава беше създадена вертикална функционираща система за утвърждаване на обществено-националните насоки, която обхващаше хората от най-ранна възраст. За 28 години преход към неолиберален капитализъм всички подобни интеграционни процеси по отношение на семейните практики бяха тотално унищожени. И докато в
някои мюсюлмански държави забраняват религиозното облекло на обществени места и разширяват светските норми на отношения, в българските селища, с компактно мюсюлманско население, се възвръща
публичността на религиозните атрибути и то при най-младите11. Разширява се влиянието на радикалния ислям и сред циганското население, където жената няма право да излиза навън без бурка (никаб), религиозен атрибут привнесен от арабските страни, непознат досега в
неговата традиционна култура, а оттам и до ограничаване на нейната
свобода в семейството и семейните отношения. И макар под влияние
на забрана на бурките в някои европейски страни (Швейцария, Франция, Белгия и др.) България също прие подобен закон, който обаче не
се спазва. Недосегаеми са пазарджишките цигани, които въпреки закона получават финансова подкрепа от различни арабски страни, за
да носят бурки и това все още не се приема от страна на управляващите като сериозна заплаха за разпространение на радикален ислям.
В ислямските семейства в периода на преход се възвръщат мотивите за ориентация към едно или друго поведение, които се определят
11

България в Европа. – в. Новинар, 2005 от 21 юни; Алжир забрани исляма в училищата – в.Стандарт,
2005 от 1 юли.
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от по-възрастните в семейството, продължават да се придържат към
ислямските догми и тяхното налагане на по-младите при спазването на
никяха и сюнета, при религиозното осмисляне на шалварите и забрадките, двойното именуване при българите мюсюлмани и пр. При това,
жената е по-активна в религиозното възпитание, като предава на своите дъщери готовите ислямски догми, които и тя е приела за мяра на
нравствеността в семейната среда – тя ги събира на дуви (молитви), тя
съблюдава приготвянето на 2-3 намазлъци (килимчета за молитва),
като задължителен елемент от чеиза на всяко момиче. Доминиращата
религиозна основа в битието на част от семействата на етническите
турци и българи мюсюлмани вече създава обстановка, особено стагнирана по отношение на жената. С основните си функции при възпитанието на своите деца, особено от женски пол, малките момичета са
обречени да следват пътя на своите баби и майки – вкъщи са с мрежа
под яшмака, тъй като бабата носи още по-стария тепетлик, усвояват
като задължителни традиционните норми на своята семейна среда.
Същевременно, сред някои турски и български семейства с недотам изявена привързаност към ислямската догматика се откроява една
продължаваща тенденция на развитие, породена от настъпилия конфликт между младото и по-възрастното поколение. Това е естествена и
закономерна ориентация към начина на живот, вследствие промените
в цялото общество още през 80-те години на миналото столетие: жената масово навлиза в общественото производство; нарушена е локалната затвореност на селата; урбанизацията обхваща градовете и поголемите села, разширена е комуникацията с тях; повишен е материалното и културното равнище 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 демографски състав. Поддържането на традиционните поминъци в някои от селищата с
българи мюсюлмани (тъкане, шиене, обработка на тютюн и др.) отрано
го свързват с извънселищния пазар. Нарастналите икономически връз184

ки повишават самочувствието на населението и го движат напред към
равняване и социален просперитет с останалото българско население
на страната – шалварите и забрадките са изоставени изцяло, жената
се ползва с уважение не само в своето семейство, а и в селската общност. Ценят се нейните качества на добра домакиня, спретната съпруга, добросъвестна майка, но и трудолюбива работничка – качества от
ценностната скала на тогавашното общество без значение на етническата, религиозната или друг вид принадлежност на техните носители.
Към средата на 80-те години на миналия век се формира обликът
на интелигенцията от турски произход – една благоприятна перспектива за социализацията на подрастващите поколения в тяхната среда.
Това е времето, когато в българското общество се оформя прослойка
от социално-професионална интелигенция, с висока степен на приобщеност към съвременни стойности и критерии по отношение на духовните връзки в семейството, за неговите отговорни възпитателни функции към младото поколение на България, независимо от етническа или
религиозна принадлежност. Промените през последните две-три 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 села като устойчив белег за
колективна идентичност12. В годините на дългия, а и тежък преход тази тенденция все повече се засилва, поради влиянието и на чуждите
имами, предимно от Турция и Саудитска Арабия, които проповядват
ислямизма сред това население, въпреки притесненията на патриотичните формации за опасност от проповядване на радикален ислям13. И
макар че единственото място, където трябва да се изявява религиозната идентичност, е джамията, мюсюлманското вероизповедание е навлязло и в училищата, а в семействата се създава такава атмосфера
12

Ганева-Райчева, В. 2004. Разказване и идентичност. С., 81-85.
Мюфтийството: 10 млн. лева годишно са нужни за поддръжка на исляма у нас,
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на взаимоотношения, която се доминира от догматиката на тази религия и съответно възпроизвежда подчинено положение на жената в тях.
Броят на поколенията във вертикалната структура на семейството обуславя приемствеността в развитието на неговите традиции с
предаването по диахронен път на културни практики и стереотипи от
миналото към съвременността. Като носители на различен по своята
същност поведенчески и социален опит, поколенията в състава на семейството оказват и различно влияние върху формирането на неговата
култура, понеже се създават връзки и отношения между индивиди с
различни социално-демографски и културни характеристики. В поведението на семейния колектив определено влияние оказват и доминират типовете черти на онези носители на информация в него, чийто
брой е преобладаващ в структурата на семейството. На тази основа се
създава и функциониращата система от традиции и ценности в семейната среда, които имат важна роля при социализацията на подрастващите поколения.
Неоспорима е връзката между социалния опит на отделните поколения в структурата на семейството и формирането на неговата микросреда, която, чрез функциониране и възпроизводство на миналия
опит, изпълнява своите основни функции – възпитателна и културнорекреационна. Чрез системите на основните си функции, се осъществява и обратната връзка между личността и семейството, при която
последното приобщава своите членове, и особено най-младите, към
културно-битовата същност и характерните трафарети на своята среда, като оказва по този начин солидно влияние върху тяхното поведение както в реализирането на непосредствената им битова дейност,
така също в сферата на духовните им прояви и социални реализации.
Структурни промени във формата на семейството настъпват при
разделянето на голямото семейство, съставено от три-четири поколения и отделянето на нуклеарни семейства, или чрез окрупняването на
няколко нуклеарни семейства в едно съставно домакинство, който вариант обаче се среща рядко днес, но е и с тенденция за увеличение.
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Такива процеси на мащабни структурни промени в състава на семейството се наблюдават при съвременните миграционни движения на населението от селото към града или при обратния процес в последните
няколко години. Различните форми на миграционно придвижване характеризират спецификата на движение на населението в две (различни по своя тип, структура и култура) селища – селото и града. В зависимост от установеното място за живеене (града или селото) се изграждат и определени форми на семейна организация, често свързани с
нарушаване структурата на бившето семейство. Въпреки създаденото
разнообразие във формите на семейството, като най-популярни типове
структури все още остават многочленното семейство, което е съставено предимно от три поколения, а и срещано предимно в селата, или в
някои по-малки градчета, както и нуклеарното семейство, което обаче
е доста по-характерно за големите градски центрове в страната.
Влиянието на броя на поколенията в семейството върху формирането на неговата култура и с оглед създаване на благоприятна среда и социализация на подрастващите се наблюдава особено при семействата, мигрирали от селото в града, и при които се създават условия за появата на други влияния, действащи върху изграждането на
тяхната семейна култура. От редица проведени изследвания се установява, че при еднаква степен на промени в състава на селското и
градското семейство, културно-битовите изменения при последното са
по-динамични, особено ако сред тях в последните години са извършени миграционни придвижвания. Тази констатация се обуславя както от
принудителното разкъсване на предишната структурна форма на селското семейство и промяна в местоживеенето, така и под влияние на
градската среда и динамично променящите й се културни характеристики. Тази специфика при изграждането на културните черти в семейството на градското население, произхождащо от селото показва,
че в него протичат и редица допълнителни процеси, които съществено
влияят и то доста по-интензивно върху неговия бит, но и водят до изпреварване на социокултурните показатели на селското семейство.
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Промените при семейството в преход
Мошеничества, рекети, кражби, пирамиди, изманипулирана или
криминална приватизация, чудовищни злоупотреби по митниците, поръчкови убийства, незаконно строителство, застрояване по Черноморието, отвличания, бетонни курорти, концесии по крайбрежни ивици,
незаконна сеч из планините…и т.н., всичко това започва през 90-те
„мутренски” години прехода, и тъкмо те доведоха до и наложиха реално едно тотатлна, повсеместно и опасно Не-върховенство на Закона.
„Кой би допуснал, че наивна България, замаяна от новата си младост,
ще бъде многократно изнасилена от мутри? И всичко това започна
пред очите на всички нас. Не беше необходимо да сме преки участници в злото, което се надигаше тогава. Достатъчно бе да сме пасивни. И
ние бяхме”14. Така одиозно започнал, преходът неминуемо се отразява
върху всички страни от ежедневието – в личностен и колективен план.
Край „мутрите”, завладели ресторанти, нощни клубове и заведения, барове и дискотеки се нареждат и бързо навлезли в развлекателния бизнес певици, танцьорки, миски, млади жени любителки на нощния живот. Безразборните интимни отношения между тях често завършват с побой над жените, решили че са намерили своя силен, властен
и с много пари „мачо”, който обаче сменя партньорките си често и не
търпи възражения. Често в заведенията има непълнолетни, току-що
дошли от провинцията в столицата млади момичета и момчета. Само за
няколко години представите за отношения между тях напускат традиционно патриархалните семейни норми. Така, още в началото на прехода отношението към семейството като сключен граждански брак
между мъж и жена, задължителна норма по време на социализма при
младите бързо се заменя със съвместното живеене без брак. Налице са две паралелно движещи се тенденции в развитието на семейството, от една страна, са семействата с утвърдени традиционни ценнос-
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ти, а, от друга, съвместното живеене без брак15. Общата тенденция за
период от 10 години (2000-2011) е увеличаването на броя на живеещите съвместно, но без брак. Само за една година, между 2010 и
2011, сключилите брак е намалял с 10 пункта, срещу увеличените със
7 пункта съжителства без брак, като 70% при тях са във възрастовата
група между 16 и 39 годишните16.
Преходът и настъпващите промени в края на 90-те години заварва една сравнително благоприятна демографска ситуация в районите
със смесено население. Сред определена група семейства, с еднакво
високи социокултурни показатели млади хора, независимо от етническата им принадлежност и без пристрастно отношение към една или
друга религия, са формирани типични за тогавашния морал възгледи,
които приемат равноправието на двамата съпрузи при решаване на
значими проблеми не само в сферата на семейството. Взаимното зачитане на професионалните и духовните интереси създава нравствена
атмосфера в съпружеските взаимоотношения, води до адекватно разбиране на социалните функции на семейната двойка. Децата се приемат като най-важната ценност на семейството, обгърнати са с внимание, включително осиновените и извънбрачните деца. Създават реални или възможни перспективи за тяхното бъдеще с по-високо образование, професия и материална осигуреност. По това време е обща и
оценката на българите, а и на турците, че най-важната добродетел,
която трябва да възпитават в своите деца, сега е трудолюбието.
Но със започващите промени, особено сред определена интелигентска среда в градовете, а дори и по селата (с изключение на Кърджалийските села) вече започва да се наблюдава тенденцията на отслабване репродуктивните функции на семейството и появата на недотам високи изисквания спрямо нравственото възпитание на децата.
Раждаемостта намалява в сравнение с миналите традиции на сме-

15

Стоянова, К. 1997. Семейна и социална политика (проблеми, приоритети, провеждане). С.
Иванова, Г. 2013. Бракът като ценност в българската култура и в съвременна България.
https://ejournal.vfu.bg/en/pdfs/Ganka_Ivanova.pdf
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сените райони, а стремежът за материално осигуряване на децата (до
11-12 годишна възраст на момчето вече е осигурена къща и лека кола) ги лишава отрано от трудовите добродетели на миналите поколения. В Кърджалийските села се наблюдават различия сред българските и турските семейства по отношение на техните възпроизводствени
функции. Голяма част от българите християни имат само по едно или
две деца, докато турските семейства са с три, четири и дори пет деца.
Като цяло раждаемостта в България е спаднала драстично до
8,2% през 1996, което е най-ниското равнище в историята на страната
до този момент. Тази тенденция (към намаляване на раждаемостта) се
запазва и дори продължава да се задълбочава. Тя е типично пропорционална в проценти за българи и турци, което (по принцип) означава
по-бързо възпроизводство на турските семейства. Подобно високо възпроизводство е характерно и за циганските семейства. Според изследване, поръчано от Съвета на Европа, демографската картина за населението от Източна Европа чертае прогресивен спад на намаление.
В това число България е на последно място като страна на „изчезващо” българско население. През 1995 г. българите и населението от
бившите социалистически страни отбелязват отрицателен прираст от
порядъка на 0,2% до 1%. Това показва, че направените научни прогнози в началото на 80-те години, според които оптималният брой на
населението се задържа при раждаемост от около 16% и смъртност от
около 10%, стават невалидни, защото към 1995 г. вече разликата
между естествени раждания и смъртност е с отрицателен знак и опровергава очакванията за много бърза промяна на демографските показатели – при това и само за едно десетилетие. Коефициентът на естествения прираст в края на 1997 г. продължава да е с отрицателна стойност – минус 5,4 на хиляда души17. Според резултатите от анализа
„Децата на България”, поръчан от Комитета за младежта и децата към
Министерски съвет на социологически колектив и обществено обна-

17

В-к „Сега”, 30.10.1997.

190

родвани, картината е следната: с 294,000 са намалели децата в България за периода 1991-1996 г. Българките до тази година никога не са
раждали по-малко. Като една от причините за ниска раждаемост може
да се посочи по-ранната възраст на полов живот, многобройните аборти, често водещи до безплодие, нежеланието за обвързване с отглеждане на деца. Само за няколко години бездетните семейства са се увеличили от 10 на 15%. За разлика от туркините и циганките, чиято репродуктивност продължава да расте18. Близо половината са цигани –
48,6% са на възраст под 20 години. Българите в тази възрастова група
са 24,6%. За първи път в историята са отбелязани: най-ниска раждаемост, най-много извънбрачни деца, най-висок отрицателен естествен
прираст, най-нисък дял на детското население спрямо общото, най-голямо изменение сред етническия състав на децата – вече всяко пето
дете не е българче. Психолозите обясняват ранните бракове и многото
деца при циганското население с особеностите на по-ранното съзряване при този етнос. По-сериозни основания могат да се намерят при циганските традиции. Например при кардарашите се държи изключително много на младата възраст на момичето и девствеността й. Колкото
по-малка се продава, толкова по-висока е цената за нея. Върхът на
ранната плодовитост в България според статистиката е през 1982 г.
Този процес започва още в средата на 70-те години, когато излиза
Постановление за стимулиране на раждането на трето дете. Ръстът на
16-годишните майки е най-голям в периода между 1985-1994 г., а
между 13 и 19 години продължава и днес. Половината от тях са циганки и туркини, предимно от селата19. С днешна дата възрастовата граница на ражданията при циганките вече е 11-12 години. А това означава за младите майки липса на образование, без придобиване на
професия и перспективно възпроизводство на такова бъдеще за техните деца. Пик в демографския срив е 2017 г., годината с най-голям де-

18

В-к „24 часа”, 16.10.1996.
Чалъкова, Д. Ражданията на 13-19 годишните – проблем за България и в края на ХХ в. – Население,
(1990-2000), 69-80.
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фицит на новородени, според регистъра на ражданията към здравното
министерство. Родените през 2017 г. 56,436

са с 4,578 по-малко

спрямо 2016 г. и cъc 7,564 cпpямо кризисната 1997 г.

20

По принцип, цели региони обезлюдяват, вследствие демографският срив. Като цяло за страната е вече повишена детската смъртност
и смъртността на майките родилки. С отрицателната нетна миграция се обяснява и намаляването на населението в България. Това са
данни от статистическа служба на Европейския съюз, която следи за
движението на населението в Европа и миграцията от източноевропейските страни към Западна Европа. В същото време населението на Европейския съюз се е увеличило с 0,4% от притока на емигранти. Прогнозите за числеността на населението на България са още по-песимистични. До 2050 г. то ще намалее с 35%, което никак не е успокоително, защото тези етнически процеси се вписват в една по-глобална
картина на тотално размесване на населението и в световен план.
Еднодетният модел на семейството е най-типичен за съвременното българско семейство. Застаряваща е средата, в която детето расте.
Според демографската наука, „тоталният коефициент на плодовитостта” означава и показва колко деца е родила една майка през целия си
живот. Този коефициент по години показва все по-нарастващо стеснено възпроизводство на нацията. Данните сочат за регресивен тип застаряла нация21. В края на 1995 година хората над 60 години са 20,4
на сто от цялото население. Тенденцията се запазва, като хората над
64 г. са 20,7% от населението в края на 2016, а тези в трудоспособна
възраст намаляват с 45 хил. души22. Намалява и броят на сключените
бракове, но се увеличават случаите на извънбрачно съжителство, което пък води до увеличаване броят на извънбрачните деца. За де-

20

2017 г.: рекордно ниска раждаемост от 1945 г. насам; 24 часа
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21
Из интервю на Р. Георгиева с проф. Николина Илиева от Института по демография къв БАН. – в.168
часа, 19-25 юни 1995.
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Игнатова, Л. 2017. България е на път да се превърне в хиперзастаряваща страна
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сет години (между 1992 и 2002 г.) извънбрачните раждания са се увеличили от 12% на 40%

23

. За 2016 г. те са вече 58% от ражданията24.

Вероятно, една от многото причини е, че самотните майки разчитат на повече социални придобивки, което днес особено за българките
се оказва мит. По приемливо е разбирането за безотговорните нагласи
към родителството, особено на младежите. Подобна форма на семейно
възпроизводство е твърде разпространена в редица западни страни,
но там социалната защита е съществено различна. Например, според
списание „Поан” във Франция, 34% от децата са родени без брак, но
бащите по правило ги признават и живеят заедно с майките. Незаконните деца там се наричат „естествено родени деца”25. У нас подобна
форма на съществуване на деца без брак на техните родители се среща най-често при циганите. Според тяхното обичайно право това също
е нормално явление, но последствията от липсата на юридическо узаконяване на брака са значително по-неприемливи, отколкото за самотните майки в други развити страни. При българките желанието за дете
без брак все по-често става в по-зряла възраст, когато имат по-високо
образование, което е гаранция за материални възможности и духовен
стабилитет за неговото възпитание. Но и в повечето случаи бащата се
отказва от родителство като изоставя своята партньорка сама да се
грижи за детето. Все по-често срещано явление е семейство от три поколения – майка, дъщеря и новородено, но без присъствието на мъж.
Едно явление, макар и не ново, но особено изострящо се в последните години е изоставянето на новородените деца. Държавната
статистика показва, че сиропиталищата за деца до 3 години вече са с
4 по-малко и в тях живеят малко над 1000 бебета. Тези данни обаче
не казват най-важното, защото отчитат трайно пребиваващите, но премълчават новите попълнения, които идват предимно от циганските семейства без брак. Отскоро съществува една нова форма за отглеждане
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Ще изследват защо младите не се женят. – в-к „Сега”, 12 юни 2002.
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на деца, отнети от български семейства или самотни майки, които нямат финансови възможности за тяхното отглеждане. Т.нар. „приемни
семейства” се оказват един доходоносен бизнес за циганското население. Вместо средствата, които получават, да се дават на истинските
родители, цинагизацията на българчетата става държавна политика в
действие. Социалните работници разчитат на кандидати за приемни
родители, които не могат да четат, нямат ясна мотивация или не разбират достатъчно добре приемната грижа. В приемната грижа започва
все повече да влиза некачествен капитал – това се отнася и за социалните работници, и за приемните родители, предимно цигани. Жертви
стават децата. „Причината бебетата да останат без дом е невъзможност на майките да се грижат за тях поради социални причини"26. Наскоро социалните служби отнеха три деца на българка, а приемното циганско семейство получава 1,500 месечно възнаграждение. Кой и защо
иска българчета да се превръщат в циганчета не е трудно да се разбере в една политика, насочена към геноцид над българското население.
Мнозинството изоставени деца в държавните домове са от цигански семейства. А всяко пето дете е родено от майка под 20-годишна
възраст. Ниската възрастова граница на ражданията обяснява съвкупността от фактори, които продължават по-нататък да съпровождат социалното развитие на техните деца – ако не са изоставени в домовете,
най-често остават без внимание, детството им протича в нестабилна
семейна среда, често са обект на малтретиране или те самите са с девиантно поведение27. Част от тях формират и криминогенният контингент на детската престъпност. Застрашително пада възрастовата граница на децата, които крадат и убиват. Всяко четвърто престъпление е
извършено от малолетно дете28. Зад всеки отделен случай се крие безпризорност, неграмотност, употреба на наркотици и алкохол, нездрава
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семейна среда – деца, лишени от един родител; деца на самотни майки или на разведени родители; осиновени деца; деца на алкохолици
или на наркомани; деца на криминално проявени; деца – жертва на
насилие и жестокост и т.н., които често не са обхванати от системата
на образованието29. Държавата няма национална стратегия за борба с детската престъпност, въпреки многобройните служби и агенции.
Криза в семейната институция
Още в първите години на прехода финансовият ресурс на държавата беше преразпределен в полза на една малобройна група хора,
която с компенсаторки, далавери и мошеничества овладя материалните активи на държавата. „Мутрите” от ранния период на прехода станаха крупни бизнесмени с финансови авоари, които ги наредиха сред
олигархическата върхушка на западния свят. Разкошни дворци в найелитните квартали на столицата и нейните планински местности, скъпите коли, елитните заведения станаха притегателна плячка за млади,
красиви и без сексуални скрупули жени-„златотърсачки”, а онези мъже (новобогаташи в по-напреднала възраст) придобиха самочувствието от младежките си години и пошлия привкус към женската красота.
Всичко това доведе до една бърза побългарена „сексуална революция”
в отношенията между половете – бързи разводи с предишните поувяхнали съпруги и замяната им с млади и красиви, търсещи охолен живот,
жени. От една страна, изоставени съпруги, от друга страна, често в съжителство без брак с млади хубавици, а и нарушеният възрастов баланс между новите двойки все повече стават повод за конфликти, предимно отнасящи се до овладяването на семейните финансови активи.
При тази нова прослойка в населението, взаимните договорености при
смяна на партньорите, конфликтните ситуации бързо се решават чрез
финансово разбирателство. Но понякога голямата възрастовата разлика създава дълбоки разстройства в съпружеските взаимоотношения, а
често изневярата и скандалите за родителските права над децата са
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повод за агресия, дори с фатален изход за жената. Нагласите в обществото са, че „моногамията е социално очаквана, но не и биологична
реалност”30. По принцип, такива връзки са нетрайни. При тях не любовта, а материалната изгода води до честа смяна на партньорите, макар че масмедиите – вестници, списания, телевизии, Интернет имат
специални предавания и рубрики за популяризиране сред обществото
на любовните авантюри и половите предпочитания сред българските
елити, като нова модерна форма на брачни взаимоотношения. Трудно
е да се каже дали сред този елит има потърпевши, защото очакванията и от двете страни понякога са разочароващи. Ето какво пише в социалната мрежа известната наша поетеса Маргарита Петкова „Когато
НПО-та, БХК-та и управляващи „слуги на народа" вкупом и презглава
се хвърлят да защитават правата на жените в страна, в която тези
права са гарантирани от основния й закон десетилетия наред, аз вече
попитах защо пък чак толкоз се дискриминират мъжете...? И издигам
глас в тяхна защита – те не трябва да стават жертва на силиконови
женски прелести, на изкусителни предложения през трепкащи изкуствени мигли, на излъгани надежди, че жената до тях ще продължи рода
им, а не ще ликвидира авоарите им. Тъй, де, мигар това не е психически тормоз, а и физически, когато от тях очакват удовлетворяване
на низши сексуални страсти с цел облагодетелстване, когато им зашиват шамар с просъскано „Ах, мръсник такъв, ама този джип ти е служебен!" или им плисват чашата с питие в лицето, защото вилата на господина се оказва в село Доспей, Самоковско, а не в Дубай. Мигар това
не го има по нашите земи?” Да, така стоят партньорските взаимоотношения при „елитите”31.
При редовото население нещата между партньорите имат други
измерения. По принцип, женската еманципация от времето на социализма, когато жените наравно с мъжете бяха по строежи, караха трак-
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тори на полето, бяха кранистки и арматуристки, сега в прехода се
трансформира в нещо друго, съобразено с образованието, професията,
стремежа за реализация, а, заедно с това, и със желанието за възможно правилен избор на партньора, за семейство и деца. В повечето случаи обаче, вече жената е икономически независима, справя се с битовизмите на своето всекидневие, дори и със самостоятелното отглеждане на своите деца. Често очакванията й спрямо партньора до себе си
не се сбъдват, което често поражда криза в техните взаимоотношения.
Мъжете трябва да се пригаждат към намалената им традиционна водеща роля, ако не могат да се справят с очакванията спрямо тях32.
Но когато мъжът се превърне в кротък домошар, той става жалък
в очите на „силните жени” и по-скоро буди съжаление или презрение,
отколкото любов и уважение. И тогава „мъжете наистина могат да бъдат опасни”33. Затова интелигентни жени, минали 40-те, предпочитат
професионална реализация, отколкото да създадат семейство, а понякога с едно дете, като самотна майка, е алтернатива на самотата и
безбрачието. Често това не е техен собствен избор, защото „...успелите мъже не искат до себе си някой, който ще мисли първо за кариерата си и след това какво ще им сготви за вечеря и как да се погрижи
за тях”. Според д-р Ейлийн Полак „това са противоречията на нашата
култура, която смята, че не може да си едновременно умна и секси.
Според мен, повечето от нас не се замислят над тази парадигма, а
просто я приемат...”

34

.

Има достатъчно много изследвания, особено от социалистическия
период, в които семейството или домакинството се разглеждат като
единни конструкции, осигуряващи хармонично развитие на всички
членове в тях, а и еднакви възможности за развитие. Емпиричните изследвания, обаче, не очертават такава картина, заради появата на ин32
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дивидуални различия в организацията и възможностите за коректно
разпределение на общите ресурси – материални и духовни, с които
разполага семейството или домакинството. Насочеността към отделната личност, обаче, също поставя под съмнение автономността в жизнените възможности и реализации на мъжа и жената, което води до неравенство във всекидневието на семейството, оттам и в техните функции35. Във всички общества исторически и актуално жените изпълняват по-специфични дейности в семейството в сравнение с мъжете. Съществуването на някои сходства при определени ситуации не омаловажава диференцирания подход при мъжа и жената в ежедневната
практика, които налагат разминаването във „възможностите за действие, удовлетворяващи потребности”36. Домашният труд и отглеждането
на децата принуждават жената в семейството да организира не само
своето всекидневие, а и това на своите деца. Това усложнява действията в нейното жизнено пространство, което, според възрастта на децата и целите на тяхното възпитание, е сегментирано 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 идентичност37. Естествено, подобно съждение не може да се
приеме като универсално за всички семейства и за неравенството на
жената в тях, поради многообразието на нейното фактически индивидуално състояние. Още в началото на прехода се появиха и т.нар.
gender изследвания от неправителствени организации, акцентиращи
вниманието си най-вече върху домашното насилие и взаимоотношенията в семейството. А, макар, че явления като проституцията, наркоманията, сводничеството, трафика на жени за сексуални услуги и новата
мантра „дубайската мечта” навлязоха много бързо в нашия живот,
особено след приемането на България в ЕС, за възприемането на за-
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падния феминистки войнствен сексизъм, подкрепен вече от силното
прозападно лоби на ЛГБТИ (лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс) в обществения ни живот се появи и т.нар. Истанбулска конвенция. Без да се впускаме в широко дискутираната конвенция в обществото, поради външен натиск за нейното ратифициране в ЕС, само
ще посочим „основанието” за този натиск. В общественото пространство се вихри някаква страхотна истерия, че 1 милион българки уж са
подложени на насилие! На преден план е изведено изследване от 2012
г. на „Агенция на Европейския съюз за основни права”, в което се сочи, че в България над 1 милион българки са изнасилвани или психически насилвани от своите партньори! Нека обаче, видим доколко е
представително за цяла България това изследване от българско НПО
(1,500 жени) и какви форми на „сексуално насилие" са претърпели
тези жени – „нежеланото докосване, целуване, сексуални намеци или
шеги, които са обидни, неподхождащите предложения за срещи, натрапчивите въпроси за срещи, натрапчивите въпроси за личния живот,
които са обидни, коментари по отношение на външния вид, със сексуален или обиден нюанс, и т.н. И това прави жената уязвима за нейната водеща роля в обществения и семейния й живот!”38.
В едно общество, като нашето, вкарано в клопките на дивия капитализъм, където проституцията, наркоманията и трафикът на жени
са обществено приемливи, а и няма законодателство против тях, да се
говори за любовни авантюри, като за насилие, е най-малко гавра с изградени традиционни ценности и нрави във взаимоотношенията между
половете и манипулация, за да ни се натрапи джендърската идеология
за премахване на традиционни стереотипи и нови социални полове. И
най-голямото политическо лицемерие на ЕС и българските управляващи, които настояват за ратифициране на Истанбулската конвенция за
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„правата на жените”, всъщност, е напълно легалната „улица на българските проститутки на витрина” в централна улица на Брюксел39.
Навлизането в личното пространство на семейните партньори е
проблем, заради който е доста трудно да се предположи доколко насилието над жената е най-актуалната тема на нашето тежко съвремие.
Докато семействата на елитите и новобогаташите на прехода са прицел на медиите, често и повод за публичност на техния имидж и престиж, не така изглеждат отношенията между половете при масовото население, голяма част от което има традиционни представи за семейството като ценност, а друга част вече е приело безбрачната форма на
съжителство, често с извънбрачни деца и с икономическа несигурност
при семейното съжителство. При тези семейства с относителна затвореност и извън прожекторите на медиите реално и доста трудно се
навлиза в техния интимен свят. Така че, каквито и изследвания да ни
внушават за огромното насилие над жените в семействата, те са относителни и не дават представителност за всички семейства в България.
Проучването от 1999 г. на Института по социология при БАН „Българските жени в период на преход: рискове, неравенства, социална цена”
(при анкетирани 1,200 човека) очертава следната картина: според изследваните лица за 1/3 от мъжете от селата и 1/5 от мъжете в градовете и 1/5 от жените в селата и 1/10 от жените в градовете е напълно
естествено „мъжът да упражни насилие, за да въведе ред в семейството”40. Друго изследване на агенция Ноема „Домашното насилие в България” през 2000 г. с 1157 души респонденти сочи, че 30% от анкетираните споделят, че има домашно насилие под формата на скандали,
удряне на шамари, ритане и т.н.41. Икономическите причини и финансовата нестабилност се отразяват и върху отношението към жената.
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Икономическият фактор, който не беше определящ в миналите десетилетия, в преходния период заема първостепенно значение в
отношенията между съпрузите и спрямо децата в семейството. Формата и съставът на семейството играят ролята на фактори при формиране културата на семейството като цяло, но не са определящи. Постоянната миграция на младите към градовете и най вече към столицата
нарушава традиционните връзки с голямото семейство на село и с неговите културни норми и практики в анонимната градска среда. Тук
определящи стават особеностите на локалната макросреда и индивидуалните личностни характеристики – пол, възраст, професия, етнически произход и социален статус. Естествената (до голяма степен)
автономност на семейството подсказва за наличието и действието на
известна консервативност в стереотипите, които са наследени от близкото минало, но същевременно новото поколение изпитва трансформациите на обществото като цяло и вече има нагласите за известна
промяна на тези стереотипи, които често рефлектират и върху структурата на господство или подчинението в семейството, и на шансовете
за достатъчно внимание към отглеждането и възпитанието на децата.
Институтът за социални и синдикални изследвания отчита, че в
началото на 2002 г. 53% от населението живее на границата на физическото оцеляване. Дори след приемането ни в ЕС, тенденцията се запазва. По данни от Евростат за 2017 г., бедността най-вече при хората
над 65 г. е 45,9%, при младежите под 18 г. тя е 45,6%. От социално
изключване по бедност са 42,1% от жените спрямо 38,5% от мъжете42.
Естествено, бедността, безработицата и социалното отчаяние рефлектират по-силно върху отношенията между партньорите в семейството.
Според официалната статистика безработицата в последните
15 години намалява от 19,5% на 6,2% при мъжете и 5,6% при жените
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към 2017 г.43. Икономическият показател, като особено важен за жизнения стандарт на населението, на семействата и тяхното подрастващо
поколение, трябва да бъде приоритет във вътрешната икономическа
политика на държавните институции, но той има връзка и с корените
на етническия стереотип, като най-важен за една значителна част от
населението, и най-вече решаващ за мнозинството цигански и част от
турските семейства. Данни от изследване през 2005 г. на Центъра за
междуетнически диалог и разбирателство показват, че 50% от жените
циганки и 34% от мъжете никога не са работели, а 20% от жените са
абсолютно неграмотни. Голяма част от тях попадат и в графата безработни през 2017 г. (31,8%) с основно, или с никакво образование44.
Обедняването на семействата, честите ругатни и скандали
между мъжа и жената увеличават и дела на децата в неравностойно
материално положение. Този процент е особено голям при циганските
семейства от някои групи, отчасти и при турските. Българските цигани
страдат от тотална безработица поради липса на образование и нежелание да работят нискоквалифициран труд, и привикване да живеят от
социални помощи. Децата им често не посещават училище. Жилищните условия в етническите квартали са под санитарните норми. Гладът
и мизерията все повече тласкат циганите към кражби и престъпления.
Безработицата, ниското заплащане и финансовата несигурност
се отразяват върху отношението към създаване на семейство и сключване на брак. Според Европейско изследване на ценностите в нашата
страна през 2008-2009 показва, че през 2008 г. два пъти и половина
повече от анкетираните лица (28,9%), отколкото през 1990 г. заявяват, че според тях бракът е отживяла институция. Наблюдава се обща
за двата пола тенденция, съгласно която децата все по-малко могат да
бъдат определени като ценност за индивидуалния живот. Увеличава
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се броят на разводите, което е индикация за криза в семейната институция45. Разводите се появяват най вече при разделените семейства.
Изследване показва, че мъжете-тираджии (при честите си пътувания
извън страната, макар че държат на своите семейства) не пропускат
случай да се възползват от услугите на магистралните проститутки46.
При повече от разделящи се двойки се появява ново явление,
приличащо на „изнудване” от страна на жените, под претекст за защита родителските права над децата. Много майки след развода, получават попечителство над децата и започват едно отмъщение към бащата,
игнориране, омраза, поради различни причини, най-често материални.
Всичко това се прехвърля върху децата и майката прилага всички методи на родителското отчуждение, води дела за намаляване на режима
на свижданията с биологичния баща, под предлог за насилие над нея
и детето. Проучванията показват, че при 80% от разведените, се стига
до точно такива последствия, пагубни за децата47. Това явление обаче
се наблюдава и в други европейски страни. „Да, аз твърдя, че 80% се
развеждат по икономически причини и жените, за да вземат колкото
се може повече, измъкват от ръкава какви ли не доводи, включително
насилие над детето. Присъждат детето на майката и с това, материални блага. В Италия това вече е огромен проблем. С кризата, много мъже са извън борда на живота. Ако имат късмет да имат работа, плащат
90% от заплатата си за издръжка, изхвърлят го от къщата и познайте
къде спи? Най често в колата си и се храни в столовете на църквата.
Създадоха асоциация на разведените мъже...”48.
Появява се и нова форма на брачно съжителство, при което отглеждането на децата се прехвърля върху новия партньор, небиологи-
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чен баща49. При тази ситуация на безбрачно съжителство е трудно да
се прогнозира устойчивостта му и може да се предполага, че, ако има
неразбирателство и насилие над жените, то се прехвърля и на децата.
В България има много подобни ситуации на второ съжителство или на
брак, но най-вече при смъртта на един от партньорите от първия брак.
Нагласите за съжителство в семейство се менят, все по-приемливо в обществото става мнението, че за благоприятна семейна среда
без насилие бащата трябва да участва с грижи за своите деца, а отпада представата, че той е длъжен само да осигурява финансово семейството, а жената да е домакиня и да се занимава с техните деца. Това е
отчетено по време на старта на кампанията „Да бъдеш Баща", проучване на 10 НПО-та, според което 48% от жените и 41% от мъжете споделят това мнение50.
Актуализиране на проблема за насилието в семейството, свързано с т.нар. Истанбулска конвенция, доведе до неговото преекспониране без основание на конкретни изследвания с представителен характер. НПО-та, финансирани отвън, в продължение на години се занимават с него, но в края на краищата без конкретни резултати51. По принцип, общо е мнението, че споделянето на проблеми в семейството е
рядко, поради което и невъзможността за реално отчитане на кризисната ситуация52. Обикновено хората споделят за чуто и видяно за другите, не и за себе си. „Познавам един мъж, дето го пердашеше доста
години жена му /миряса-поумря!/, пък сега периодично го пляска дъщеря му, а наскоро разбрах, че и внуците вече се поупражняват в същото... Как да го вмъкна в тая пуста Конвенция, която е само за жени
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и за третия пол...Човечецът, самият, се брои към мъжете....”53. Вече
има, а пък и постоянно се раждат нови вицове за потърпевшите мъже:
Мъжът:
- Тази супа вчерашна ли е?
Жената:
- Да! И ако не я изядеш, ще бъде и утрешна!54.
Държавата изобщо не води никаква достоверна статистика за
жертвите на домашно насилие. Скрито зад квалификации като „битов
сканадал" или „семейни разправии", то не е разпознато като проблем.
Това, от една страна. От друга, не всяка жена, която е станала обект
на домашно насилие, е склонна да се обърне за помощ55. Общо е мнението, че основните проблеми в семейството се базират на неразбирателство най-вече по отношение на финансите, ремонтите, егоизмът,
рутината, внасянето на допълнителна работа в семейния уют56.
Посочените нови форми на семейната организация, наред с факторите за тяхната поява, които се задълбочават, са реални и влиятелни. Все пак, семейството, като ценност, не е загубило изцяло своето
място в българската традиционна нравствена, възпитателна и репродуктивна ценностна система. В периода на обществено-политически и
икономически трансформации, наред с глобализационните процеси и
несигурността за живот в световен мащаб, наред и със значимостта на
семейството, като ценност, се приема мирът и сигурността. Поне това
показват първите сондажни проучвания на Изследователски център
„Тренд” през 2017 г.57. Така всъщност, очакваната демокрация и свобода се оказват горчива, куха или неизпълнима илюзия за българския
народ, злощастно попаднал в капаните на неолибералния капитализъм
или в неговите най-негативни форми на управление и начин на живот.
53
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Въпреки настъпилите много сериозни промени и тежки проблеми
в семейната институция в селската среда българските традиции и патриархални норми все още продължават да имат своя живот, в т.ч. и
като приемствеността и доброто междупоколенческо сътрудничество.
Най-пълно, като съвкупност от разнородни индивидуални характеристики, е трипоколенческото селско семейство – съпружеската
двойка, несемейните деца и възрастните родители на един от двамата
съпрузи, които са предимно пенсионери. Участието на по-възрастно
поколение в състава на този тип семейство, поради факта, че притежава, а и е по-близо до етнически типове практики и устойчиви норми, в семейната микросреда въздейства като първичен фактор при определяне поведението на семейния колектив, като цяло, а и на неговата етнически типизирана среда за подрастващите. Това поведение
на семейството се изразява най-вече в преповтаряне на познати и изпитани в живота стереотипи, или на техни трансформирани варианти,
под влияние на общите социални и културни промени в селската общност, или на контактите й с града. Традиционното сериозно отношение
на българина към брака, като един от най-важните актове в човешкия
живот, и сега намира солиден израз в отношението към брачната възраст и избора на брачен партньор. Наистина, критериите, които се налагат като масовидна норма в тази област, все повече се отдалечават
от традиционните нормативи, но, все пак, регионалната специфика се
проявява, както в спазването на долната и горната граница на брачна
възраст, така и в ценностното отношение на младите хора към брака.
При изследването на етнокултурните процеси в сферата на брачно-семейните отношения, особен интерес представляват измененията,
настъпили в добрачната поведенческа култура на младите хора. В тази
област, където етническата традиция отдавна е загубила своята нормативна функция и е претърпяла редица модификации, сега се налага
съвършено друг, нов модел на поведение. Той се характеризира, от
една страна, с налагане на нови форми на общуване, които създават
условия за пълна свобода на брачния избор, а, от друга – и с известно
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селективно отношение на младежите към възприетата информация от
социалната среда. Според личните си жизнени позиции и нравствени
критерии, те обикновено сами определят формите и начините си на
предбрачно поведение. Много често, обаче, социално-нравствените
връзки между младата и по-възрастната генерация (в семейно-роднинския кръг) са твърде силни и налагат известни корекции в тези форми.
Това явление се наблюдава в различна степен при добрачната
дружба и предбрачния етикет. Независимо от свободата, с която се
ползват младежите по проблемите на любовта и брака, все пак семейно-роднинския кръг запазва голяма част от своя авторитет в техния
живот и брачен избор. Този факт всъщност обяснява и битуването на
редица обичаи, свързани с предбрачното поведение и отношения. Например прави впечатление, че и сега от страна на младите хора има
стремеж да се съобразяват и да зачитат мнението на своите родители,
свързано с техния брачен избор. Това потвърждава и сериозността на
подхода и стремежа към здраво, сплотено, но и хармонично семейство.
Независимо от тесните контакти на селското семейство с културата на градската среда, включително разпространявана и чрез масмедиите, индивидуалният облик на това семейство може да бъде определен като „междинен” тип, своеобразен синтез между съвременно
функциониращите селски и градски черти, с приоритета на първите.
Тази тяхна характеристика се обуславя и от факта, че, независимо от
контактите с града и неговата синкретична по своя характер култура,
социализацията на неговите членове е протекла в локалната среда на
селското семейство и влиянието й върху тях продължава и сега. По-забавените темпове, с които се характеризира процесът на културни
промени в селските семейства, се обуславят от въздействието, което
те изпитват от страна на по-възрастните родители, с които са обвързани в едно домакинство. В селото, по-възрастното поколение намира
опора в старите стереотипи на всекидневния си начин на живот, особено като защита през годините на преход, заради невъзможността за
приспособяване към промените. Оценяван доскоро като негативен, ва207

риантът на съвместно живеене с възрастните родители днес може да
се оцени като най-благоприятната реализация на възпитание в семейни ценности, включително на запазените в селската среда добродетели като взаимопомощ, разбирателство в отглеждането на животните,
при работата в частното стопанство, фермерската работа, където възрастните хора заемат важни позиции като социализационни фактори в
семейната среда. Те влияят върху духовно-емоционалния живот на семейството и съдействат за запазване на изконните традиции в своята
култура. Благодарение на най-възрастните, особено в семействата на
небългарите, от поколение на поколение се предават и майчиния език,
етническата култура на собствения етнос, независимо от общественополитическите, икономическите, културните и другите промени в българското общество, които често могат да водят в съвсем друга посока.
Близостта и духовното общуване между млади и стари в семейството,
формират характерните само за този социален кръг ценности, които са
свързани с взаимно уважение, разбирателство и приемственост между
поколенията. Особено характерно за селските многолюдни домакинства при турците, циганските групи и по-малобройните етнически групи
на власи, каракачани, староверци е идентифицирането до голяма степен на семейната среда с тази на роднинския кръг. Чрез тези две институции те затвърдяват семейно-родовия статут на своите членове,
капсулиран чрез традиционните нормативи, обичаи и традиции. Благодарение на семейно-родовите взаимоотношения най-младото поколение се възпитава в духа на тяхната народност, в принципите на
своите традиции, в ценностите на тяхната религия. Независимо от
официалната държавна и културна политика, това население и до
днес пази най-големите си религиозни празници и обичаи, превърнати
сега вече в официални празници на съответните религии и секти у
нас. За разлика от тях, като цяло отношението на семейството при
българите спрямо религиозното възпитание е пасивно, макар че особено в селска среда се почитат християнските празници, спазват се
обредите и традициите, свързани с тях, не без значение са и отноше208

нията между мъжа и жената в семейството58. За първи път през 2018 г.
официалното становище на БПЦ против Истамбулската конвенция бе
посрещнато от много българи с одобрение, което показа стойността на
българските морални ценности и желанието за тяхното опазване, защото „...тради-ционно и нравствено ние сме по-уравновесени от либералите в Западна Европа и САЩ. Защото третия пол или „социалния
пол”, както е въведен в Истанбулската конвенция, го няма и в народните песни, в нашия традиционен бит и нрави. Там са ергенът и момата и любовта между тях...”59.
Все по-популярен тип семейство в селото, а най-вече в града
става нуклеарното, съставено от двама съпрузи и техните незадомени
деца. В тези семейства пропусквателната способност към възприемане
на градския начин на живот е по-голяма, отколкото в трипоколенското
семейство, тъй като в тяхната среда има вече доста по-малки възможности за традиционни влияния. Селската среда и връзките с родителите не загубват проявлението си като фактори, ако съществуват реално, те поддържат живи някои традиции на тази среда. Но при тези семейства степента на възприемане и възпроизвеждане, чрез социализацията на техните деца, на конкретен тип култура зависи преди
всичко от редица индивидуално-субективни характеристики – пол,
възраст, професионална заетост, образование, общ културен ново и
т.н.
В младото нуклеарно семейство, независимо от неговата етническа принадлежност (с изключение на някои цигански семейства, религиозността и други различия в града, а все повече и в селска среда)
е налице едно нова ситуация на отношения, които се разкриват в поведението на жената в семейството и на отношението към нея от страна на нейния съпруг. Осъзнатата необходимост от взаимопомощ в домашната битова дейност е създала редица предпоставки за извоюване
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Георгиев, В. (14.01.2018), Фейсбук.
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от жената на определени позиции в дейността на семейния колектив.
Участието вече и все повече и на съпруга в домашните дейности освобождава част от извънработното време на жената, което тя може да
използва по-пълноценното възпитание на своите деца, а и за себе си.
Образователната, социално-професионалната, демографската и
културната характеристика на членовете на семейството са обществено значими черти от облика на личността. Те нямат пряко отношение
към етническите, религиозните или друг вид различия между хората,
но оказват известно влияние върху взаимните очаквания в семейството, които могат да доведат до конфликт във взаимоотношенията между
партньорите, но могат и да бъдат балансьор на техните компромиси60.
Културните етнически традиции, исторически и родово-фамилно съхранявани, а и предавани от поколение на поколение, в семейната среда само могат да забавят или да съдействат за тяхното преодоляване.
Кризисният период у нас поражда и преоценките за ценността на
децата. Максимата е свързана с ограничаване на тяхното количество,
за сметка на желанието за добра и пълноценна социализация. Подобна тенденция обаче обрича българското население на сериозно намаляване, за сметка на високото увеличаване числеността на циганското
и отчасти на турското население. Срещат се семейства с по 10-15 деца, които впоследствие остават на отглеждане от държавата. Всеки
опит за ограничаване на раждаемостта при циганското население се
приема като дискриминация над него и българското общество продължава да носи негативите от тази ситуация. Ражданията в турските семейства се изчисляват на 2,7 промила. При българите прирастът е отрицателен – минус 8,1 промила61. Намалената плодовитост при българките, високата детска смъртност и високата смъртност сред българския етнос в сравнение с другите страни от Европейския съюз, налагат
Тодорова, И. 2006. Конфликт на взаимните очаквания в семейството – предпоставка за неуспешната
социализация на дезата и младежта в България. – В: Морал и социализация на децата и младежите в
България. С., 103-109.
60
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тенденция на бързо застаряваща нация с тревожна прогноза за бъдещето й.
Един от подходите към типа модел „детност” е фактът, че децата
са възприемани като ценност по ред самостойни за тях причини, в т.ч.
и заради стабилността на семейните отношения. Този възглед от миналите десетилетия продължава и днес в селските и градските семейства. Различно е само мястото, което те заемат в ценностната скала на
отделните възрастови и социално-професионални групи население.
Оценката за децата като основна ценност в семейството нараства при
по-възрастните и по-нискообразовани съпрузи. Тази констатация е
най-ярко изразена днес при циганските и някои турски семейства. Тя
важи и за българските семейства мюсюлмани. При по-младите и повисоко образовани лица децата са поставени на трето място като ценност за семейството.
Независимо от мястото, което децата заемат в ценностните представи на техните родители, основната жизнена програма е свързана с
грижата за осигуряване на тяхното битие – щастливо детство, получаване на по-високо образование, подходяща и доходна професия, отрано материалното им обезпечаване. За българското население, по
принцип, а най-вече средностатистическото по възможности, особено
в заможните семейства образованието остава приоритетно за техните
деца. Първите приемат, че дори жизненият им стандарт да се понижи,
образованието на техните деца заема най-съществено място в ролята
им на отговорни родители. При заможния слой от населението изискванията са още по-високи – техните деца учат в престижни училища и
университети на Запад. В повечето случаи не се завръщат в Родината.
Въпреки че циганските семейства отпадат от общата оценка, за всички
останали тя се свързва с окончателното разделяне с „традиционния”
модел на възпитание, като отчасти е застъпен и типът на „преходния”
модел на възпитание, но, според наблюденията, преобладава „съвременният” модел, който включва характеристиките в извода, че условията, при които се раждат, отглеждат и възпитават децата, вече са ко211

ренно различни от онези в миналото, макар че и днес икономическият
фактор е сериозен коректив на нови взаимоотношения между условията и влияе на възможностите, реализацията на семейното възпитание.
Семействата в България, въпреки неблагополучията на прехода,
запазват до голяма степен етническите си стереотипи и поведения в
полосата на нормалността, обобщават приятели от социалната мрежа,
в което самопознанието придобива норма – „....не са ми безразлични
традиционните нашенски ценности. Тях поне знам какви са, за разлика от т.н. „европейски ценности", дето тепърва почват да придобиват
писмени очертания”...62, четейки, че...в стратегията на дискутираната
конвенция има изричен текст, „... В нея семейството е обявено за източник на насилие срещу децата. Изисква се децата без възрастови
ограничения да участват в решаване на сложни обществени въпроси.
Всяко възпитание в семейството може да бъде обявено за насилие... И
в документа пише, че правата на детето са в унисон с препоръка
CM/Rec (2010)5 на Комитета на министрите за борба с дискриминацията заради сексуална ориентация и джендърна идентичност! Тази препоръка обаче не е преведена на български. А в нея се пише в прав
текст, че лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните често са подложени на различен вид насилие и дискриминация. Държавите, според препоръката (чл.18), трябва да отменят всяко законодателство, което ограничава допустимата възраст за еднополови сексуални
актове, а еднополовите бракове да имат еднакви права с разнополовите (чл.23 и чл.24)

63

.

Външни фактори оказват много силно влияние върху семейството
в България в посока на неговото разрушаване чрез семейната институция, която и без това е в криза, поради недоверието на хората
изобщо към държавните институции в България. Общественото мнение
за доверието в силите на законовите институции, според последното
социологическо изследване, сочи, че „…79% от интервюираните в края
62
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Георгиева, Л. (15.01.2018), Фейсбук.
Георгиев, В. Болестта става норма, а нормалните хора - престъпници. (15.01.2018). Фейсбук.
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на 2012 г. твърдят, че през последните 5 години изобщо не са се обръщали към полицията при нарушаване на техните интереси, 94% не
са имали контакт с прокуратурата, а 92% – със съда64. Очевидно е, че
кредитът на доверие е тотално изчерпан, и че гражданите просто не
си правят труда да търсят защита на правата си, защото изобщо не
вярват във и не разчитат на Върховенството на закона. И въпреки цялата тази одиозна картина, семействата в България все още продължавата да оцеляват, сигурно най-вече благодарение и на своите, все
още съхранени и мъчително, драматично възпроизвеждани, етническите матрици за идентичност, които те наследяват от културните модели, практики и традиции на по-възрастните поколения в България.
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МЪЖЕСТВЕНОСТ СРЕЩУ ЖЕНСТВЕНОСТ, „ХАРД” СРЕЩУ „СОФТ”:
ДИСКУРСЪТ НА ПОЛА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
Даниела Сотирова
1.Увод: контекст и параметри на проблема
За всеки четящ на български език е ясно, че темата в горното заглавие е провокирана от един неотдавнашен дебат в обществото ни –
„за” или „против” т.нар. Истанбулската конвенция. Освен всичко друго, поляризираната публична реакция показа какви са нивата на неинформираност в обществото ни, а и колко големи са „пропастите на
изоставане” между хуманитарното знание и уж просветеното мнение
за човешките права, насилието над другия и справедливостта. Според
социологическите изследвания (например, на агенция АФИС), този документ отключи публичен дебат, който бе отлаган с десетилетия в
обществото. Най-лошият сценарий е вътрешната инерция на „утихване
на бурята” след тази възможност или даже и за заглъхване на отзвука
й. Вятърът на забравата би довел до нарастване на процента на онази
най-голяма група в българското общество, която е съгласна с тезата
„никой нормален не го интересува” (конвенцията за домашното насилие – Д.С.), както сочат изследванията на горепосочената1 и други социологически агенции (по данни към 24 февруари 2018 г.).
За да не се случва отново и отново нещо подобно, има осезаема
потребност от сериозни анализи и комуникиране на идеите за пола и
равноправието между половете в многообразни посоки, на различни
нива и пред разнородни публики. В противен случай се обричаме на
състояния като вечно догонване, неразбраност от другите култури и
убеждение в качествата на собствената си изключителност.
Пол и джендър, мъжественост и женственост са термини, които
са включвани в най-различен контекст – всекидневен и висок, научен
и политически. Тук, обаче, се спирам върху културологическата и
мениджърска проекция на проблема. Тя е по-слабо артикулирана,

1

https://www.afis.bg/surveys.html. Разгледано на 18 март 2018 г.
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но същевременно е доста полезна за разбиране на думите, действията
и ролите на управляващите политически или стопански организации.
При вглеждане в статуса на жените в мениджмънта се забелязват
немалко парадоксални тенденции. Според данни към края на 2016 г.,
жените заемат под една четвърт (24%) от всички ръководни постове
на всички организации по света. Този процент, обаче, за последните 5
години (от 2011 г.) е нарастнал само с 3 %. Прогнозите са, че с подобно темпо поне до 2060 г. жените няма да се изравнят с мъжете в заемането на различни видове ръководни позиции в организациите2. А
сравнението за процентите на жени на различните равнища на труд в
бизнес организациите по света към края на 2016 г. показва следното3:
Жените в бизнес организациите по света

Същевременно, жените са най-добре представени на високи мениджърски позиции, колкото и на пръв поглед да изглежда необичайно, имено в страните от Източна Европа, като водещи са резултатите в
Русия: 45 % от изпълнителните директори там са жени. За сравнение,
в държавите от Западна Европа процентът на жените във висшия мениджмънт е както следва: в Германия – 15 %, Ирландия – 18 %, Холандия – 19 %, като в нито една западноевропейска страна това при-

2

Woman in Management. Knowledge Center Paper. 7.01.2017.
http://www.catalyst.org/knowledge/women-management.
3
Със съкращения от www.catalyst.org. Данни към януари 2017 г.Разгледано на 18.03.2018 г.
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съствие не е повече от една четвърт от управляващите бизнеси4. Тогава съвсем естествено може да изникне въпросът: защо в източно-европейската държава, в която жените заемат по-добри мениджърски
позиции в организациите, отколкото колежките им в западно-европейските страни, има такава обществена реакция на неприемане на Истанбулската конвенция, отнасяща се до насилието над жени? Разбира
се, че има и много други питания и потребност от различни обяснения.
Културологическият и мениджърски ракурс е важен за образованието на бъдещи бизнес и държавни управленци и (вероятно) е интересен като интердисциплинен мост за академичната колегия, ангажирана с осмисляне на индивидуалното и организационното поведение.
В хода на подготовката на този текст се оказа неизбежно изясняването
на редица други понятия, хронологии от концептуални вериги, появили в науката и рефлектирали в обществени движения. Целта ми е да
се проясни смисъла на пол, джендър, хард и софт, образували своеобразна понятийната мрежа, в която може/трябва да се „улови” проблемът за мъжественост и женственост, както и да се покаже явната,
скрита или възможната конотация със сходни конструкти, които са използвани и в мениджърското знание – например, при обясненията за
стила на управление, във фирмата и организационна култура, за анализа на видовете лидерство и в други сфери. Тази мрежа от понятия е
пъстра, накъсана и надграждаща се – ясно е, че колкото повече са заложените в морето мрежи и въдици, толкова по-голям ще трябва да
бъде уловът на рибарите, по-малка вероятността да попаднем в капан.
2. Пол, род, джендър: смисъл на понятията в науката
и в общата ни култура
Представата и първите сведения за пол и биологически пол
на рода homo sapience възникват, колкото и шокиращо да изглежда
на участниците в днешните полемики около Истанбулската конвенция,

4

Grant Thornton. 2016. Woman in Business. Turning Promice into Practice.p.5, 8.
http://www.catalyst.org/knowledge/women-management#footnote17_bl0bx8b. Accessed March 18 2018.
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в късния палеолит, т.е. преди около 26 000 години5. През 1926 г. лингвистът Х. Фаулър пише, че определението на думата род се отнася само до граматическото значение и не се употребява за хора. „Род (на
английски gender ... е само граматически термин. Да говорим за личности ... от мъжкия или женския род в смисъла на мъжкия или женския пол е или артистичност (допустима, или не според контекста), или
е грешка."6 Разбира се, казаното се отнася за английския език. В статията „Gender" в Речника на социалните науки изрично се изтъква, че
в английската книжнина и език има трихотомия между биологичния
пол, психологическия пол и социални роли на пола7.
В този текст ще загърбя други важни аспекти от съпоставителния
анализ на езиковите разлики между граматиката в английския език и
други езици, в чиято граматика има мъжки, женски и среден род (например, учебник е от мъжки род, но книга е от женски род на родния
ни, както и на други славянски езици).
Ще се огранича само с два примера-илюстрации:
•

Принадлежността към конкретна езикова общност, която използва
мъжки, женски, среден род оказва въздействие на равнище комуникация в междукултурните социални контакти. „Ну, покажите мне
где у нее пол?” попита една студентка от Финландия на руски, държейки в ръка тетрадка. „А как решили, что он мужчина?”, посочи тя
към тефтера до нея.

•

Буди размисли за мъжките и женските смислови конотации подредбата на синоними в търсачките за компютърен езиков превод и за
корекция на текст. Например, при справка за превод от английски
на български за значението на „мъжественост” и на „женственост”

5

Lacqueur, T. 1992. Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge, Mass.: Harvard
Univ. Press.
6
Цит. по: Usage note: Gender, The American Heritage Dictionary of the English Language.
Archived 21 March 2006 at theWayback Machine.
7
Dictionary of the Social Sciences. Ed. by Craig Calhoun. Oxford University Press, 2002.

217

първо излизат съответно mentality и fаncy, „издаващи” типични полово стереотипни конотации.
Внимателното боравене с терминологията и нейния превод има
още по-съществена роля при публичното възприемане на по-слабо
позната проблематика в културата. Когато това не се прави, тогава
„джендър”, изписано на български, се свързва с … „джендем” като еднокоренна дума8. Уви, за вестникарския език последната дума е атрактивна. Така започва да се обозначава много ясно психолингвистично социално пространство, в което ще се впише новият термин. Публичното признание след 5 дни на Митрополит Гавриил, изказал горното езиково предположение, че той бил подведен от филолозите, е
„след дъжд качулка” – общественото възприемане у нас вече е деформирано. Но, за радост, има примери също така и за обратното – предпазливо и просветено – боравене с думи със сексуална и „джендърска”
конотация – във Философски факултет на Софийски университет „Св.
Кл. Охридски” от десетина години има магистратура, наречена „История на жените и половете”9.
Представите, понятията и думите естествено се развиват и в науката, а и от експертите, като обаче тези промени би трябвало да достигат до масовото гражданско съзнание (уви, ние често забравяме, че
гражданин е онзи, който е информиран и просветен). Според текстове
на Световната здравна организация (СЗО), терминологичната разлика
между биологически пол и „джендър” е въведена за първи път
през 1955 г. от Джон Мъни (John Money) в съвместна негова публикация с Дж. Хампсън и Дж. Дж. Хампсън10. Аналогично, с преценките на
лингвистите, и според СЗО до 1955 г., думата "джендър" (род) се използвала само като граматическа категория или има езиков смисъл,
който е пряко свързан с граматиката.
8

Митрополит Гавриил. Коренът на думата „джендър“ означава ад. 25 януари 2018.
https://dariknews.bg/novini/obshtestvo/mitropolit-gavriil-korenyt-na-dumata-dzhendyr-oznachava-ad-2074709.
9
Вж.: https://www.uni-sofia.bg/.../istoriya_na_zhenite_i_polovete.
10
Money, J.; J. Hampson, J. Hampson, (October 1955). An Examination of Some Basic Sexual Concepts: The
Evidence of Human Hermaphroditism. Bull. Johns Hopkins Hosp. Johns Hopkins University.97(4), 1955: 301–
19.
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Психологът и психиатърът Дж. Мъни открива, че съществуват седем променливи, които определят пола. Той ги описва на езика на медицината и патологията, базирайки се на изследвания на хермафродити: такива са гениталната морфология, вътрешните репродуктивни
структури, хормонални и вторични полови характеристики, половата
диференциация на мозъка (т.нар. мъжки и женски гонаден пол) и хромозомен пол. „Пациентите, показващи различни комбинации и пермутации на тези променливи, могат да бъдат оценени по отношение на
седма променлива – джендър”11. Именно това е първото въвеждане
на думата в по-друг контекст, освен граматическия. Първоначално Дж.
Мъни описва седмата променлива като ориентация към пола, формирана по време на отглеждане на детето – например, предписването на
такива социално приемливи белези като „синият цвят е за момчета,
розовият - за момичета”. По-късно той определя джендър като полови
роли в по-продължителен (в индивидуалното израстване) и по широк
контекст - като „всички неща, които човек казва или прави, за да разкрие себе си като момче и мъж, момиче и жена, но не се ограничава
само до сексуалността в смисъл на еротика. Те са свързани с ... маниери, споделяне и разкриване пред другия, предпочитания за игри и
развлечения, спонтанните теми на разговор и случайните коментари в
него, съдържанието на сънищата, отговорите на косвени запитвания и,
разбира се, с отговорите чрез специални тестове и др. изследвания”12.
Така реално се е тематизирало понятието джендър като полова
роля. Появило се през 60-те години на миналия век в психолого-психиатричен текст и контекст, то постепенно става по-широка и приобщаваща концепция за обяснение на мъжка и женски роли. Нека подчертая, че този път на навлизането на биологически и психиатрични
термини не е нов за невротичната култура на 20 век – култура, която

11

Ibid.
Money, J. 1995. Gender maps: Social Constructionism, Feminism, and Sexosophical History. New York:
Continuum.
12
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е „прегърнала и деформирала” думи от текстовете на Фройд и Фром,
на Карл Густав Юнг и Ханс Селие. Полът вече става и въпрос на лично признаване и идентичност, социално обозначаване и правно
регулиране, определена база за соматични и поведенчески сравнения. Той надхвърля тялото и телесността и вече не е само заключение
въз основа на гениталиите. Накратко казано, „джендър” обозначава
социална роля за пол с определени очаквания и норми на поведение.
Това разбиране своевременно бива възприето от извън-научното, масовото всекидневно съзнание на западното общество в контекста
на движенията за равноправие и свободи (антирасистски, антивоенни,
студентски и др.). Използването на „джендър” езика става популярно
там обаче едва през 70-те години на миналия – ХХ-и век. Именно тогава феминистката теория открива и прегръща тази концепция за разграничение между биологичния пол и социална конструкция на половите роли. Разбира се, в западните плуралистични общества също има
критики и неприемане на т.нар. „джендър идеология”, но с по-други
акценти (възпроизводството или еднополовите бракове, например) и
най-вече – при други нива на информираност, а и култура на дебата13.
Подобен „момент” съвпада с някои тежнения или тенденции в западното общество, най-вече след убийството на Кенеди – студентските, антирасистките и антивоенните бунтове на масите, сред които трудовото или всякакво друго еманципиране на жената присъства ярко.
През 60-те и 70-те години в американската и западноевропейска социална култура не случайно навлиза терминът сексизъм – дума, образувана по аналогия с „расизъм". Сексизмът става синоним на полова
дискриминация – комплекс от предразсъдъци или прояви на принципно разделение и/или омраза към хората в зависимост от техният пол.
Но има и сериозни поврати в методологическата преориентация
в хуманитарното знание, които са много важни за вникване на културно-историческата перспектива на джендър дискурса. Тук се имат
13

Вж.: Робсис, К. 2018. Безпокойството около пола и брака във Франция”. Вестник „Култура”, бр. 10, 16
март 2018 г.
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предвид разнородни процеси: от разцвета на интеракционистската парадигма в психологията и социологията до „залеза” на позитивистичното философско мислене и субективизацията на картините за света
изобщо. Според Р. Столър, направил едно от първите изследване на
джендър проблематиката в културата, самото понятие, а и теориите
около думата „джендър” са свързани с философията на П. Бурдийо14.
Днес, през второто десетилетие на 21 век, диференцирането
между биологически пол и социалната конструкция на половата роля е
вече доста стриктно спазвано, а пък и публично - морално или правно
– солидно регулирано в редица социални контексти, или институции.
Сред тях, обаче сега, в случая, ще отделя два: социално-хуманитарните науки или документите, регулиращи международни организации.
Всяка от тях, както цитираната тук поради универсалната й насоченост към homo sapience Световна здравна организация, съобразява
стратегиите и действията си с това разграничение на пол и джендър15.
Недъзите и слабото присъствие във всекидневния живот на посочените две сфери – съвременни знания за човека и включеността
на обществото ни в мрежи от международни стандарти, организации и дейности – са двете причини-основания, които обясняват
защо общественото мнение у нас остана враждебно към Истанбулската16 конвенция и се оказа „сляпо” за проблема насилие над жените.
Разбираемо е, че за подобна твърде рязка и еднозначна реакция има и
сигурно доста протяжен списък от допълнителни и различни причини.
Но нека тук не ги търсим като обяснение и оправдание; те са нишки от
очертания социален контекст на неприемането на конвенцията.

14

Stoller, R. 1968. Sex and Gender: development of masculinity and feminity. L., First edition. KARNAC
Books.
15
"What do we mean by „sex” and „gender”?” World Health Organization. Archived from the original on 30
January 2017. www.searo.who.int/entity/gender/en/. Retrieved 26 November 2015.
16
Ако тя беше (по силата на обстоятелствата) „кръстена” Парижка или Стокхолмска, а не Истанбулска,
много вероятно и социалното й възприемане у нас щеше да беше по-различно. Много невидима остана
обаче за публичността пълното й заглавие - Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с
насилието над жени и домашното насилие.
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3. Джендъризацията в хуманитарното познание:
парадоксите на пола в комуникацията
Тромавата и неблагозвучна дума джендъринг (джендъризация) е друга, утвърдила се през последните десетилетия, дума в науките за човека. Там научните текстове се произвеждат в над 85-90%
на английски език. Gendering е процесът на приписване на характеристики на мъжественост или на женственост на даден феномен (т.е.
роля, позиция, концепция, лице, обект, организация, или артефакт),
обикновено водещи до проява на власт и сила, на някакви привилегии
и незачитане, на глас и премълчаване, на даване на съответни предимства на едни или пък на пренебрегване, лишаване на други. Понятието се налага сред изследователите през 70-те и 80-те години.
През 80-те години добива популярност изразът „да правиш пол”
(„doing gender”). Специфичният израз „правене на пола" е използван
за първи път в една статия на Уест и Цимерман със същото заглавие,
която първоначално е била написана през 1977 г., но не е публикувана до 1987г.17 Вглеждайки се в тази подробност със закъснялото публикуване, допускам (доколкото не разполагам с друга информация),
че процесите на неприемане и съпротива на нещо, което „отрича природата” (биологията на пола) са протичали тогава и в западните общества. Те, впрочем, никъде не са изчезнали докрай. Уест и Цимерман
показват, че полът може да и реално „се прави” – т.е. поведението на
индивида се оценява като мъжко или женско въз основа на съответни
обществено и културно приети образи и стандарти, легитимиращи, а и
„нормиращи” пола. Вместо да се съсредоточават върху това как полът
се вкоренява в биологията на отделния човек и се утвърждава от институциите, Уест и Цимерман подчертават взаимодействието като социално място (пространство), където полът бива формиран и подсилван.
Едно от интересните понятия с множество препратки към осмисляне на комуникациите е т.нар. джендър парадокс (парадокс на

17

West, C., Zimmerman, D. H. 1987. „Doing gender”. Gender & Society. Sage. 1 (2), June, рр. 125–151.
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пола) в социолингвистиката. Парадоксът на пола е социолингвистично явление, забелязано за пръв път от Уилям Лабов. Според него
„…жените се придържат по-близко, отколкото мъжете към социално
одобрените езикови норми, които са предписани, но се придържат послабо от мъжете към нормите, които не са предписани”18. По-конкретно това парадоксално възприемане на нормите, формулирано на основата на социолингвистични наблюдения, показва, че жените по-често използват престижни форми в езика и избягват заклеймявани непрестижни варианти на изказ в сравнение с мъжете; и това е
в сила за повечето от езиковите променливи в комуникацията. Същевременно, те са и по-склонни да извършват или да предлагат съответна
промяна в езика чрез използване на иновативни форми на изразяване.
Джендър парадоксът, обаче, е интересен още и за сравнителен анализ
на черти и предимства в езиковата комуникация на мъже и жени
в организационен и междукултурен контекст.
Най-новото поле за съпоставки e арената на социалните медии.
Тази дигитална среда коренно променя стила в общуването между половете както междуличностно, така и в смисъла на тяхната делова комуникация. Ето защо е твърде важно да разберем как се проявяват
или развиват и половите стереотипи по време, или в резултат на онлайн взаимодействията. Изследванията, които са започнали през 90-те
години на миналия век, показват, че двата пола демонстрират приоритетно в различните видове он лайн комуникация следните черти (посочени са трите качества, излизащи на първо място в изследванията):
• да бъдеш активен, доминиращ, независим (за мъжете);
• да те възприемат като привлекателен („секси”), сантиментален,
покорен (за жените).
Въпреки че тези две линии продължават трайно да се очертават
като полови стереотипи в он лайн комуникациите, последни проучва-

18

Labov, William. 2001. Principles of Linguistic Change, Vol. 2: Social Factors. Malden, MA: Blackwell
Publishers Inc. pp. 261–293.

223

ния показват, че това не винаги е така19. Всъщност може и да се предположи, че навлизането на електронната комуникация и социалните
медии постепенно минимизират съществуващите стереотипи за
пол, демонстрирани дигитално. Но дали тенденцията не се компенсира
с по-интензивно изтъкване на полови стереотипни качества в реалния
свят и комуникация, остава все още открит, но и умозрителен въпрос.
4. Мъжкият морал и женският морал: в огледалото
на стереотипите
Едва ли е възможно обективно и комплексно изследване на пола
в социално-културна перспектива без осмисляне на идеите на Л. Колберг и К. Гилиган. За техните резултати на български са налични множество проучвания на Е. Маринова20. Тук само ще припомня съвсем
накратко „логиката” в моралното развитие на индивида, видяно като
процес на формиране на ценности чрез социално научаване и преминаващо през шест етапа със следната последователност и съдържание:
I.

Доконвенционалните стадии

Детето е способно да откликва на правила и социални очаквания. То може да прилага известни разграничения между „добро”, и
„зло”, „правилно” и „неправилно”. Но основанията, по които се различават, остават външни за детето. Те се формулират на езика на приятните или неприятните последици от действията. Страхът от силата на
авторитета е именно основанието за доброто поведение.
1. Ориентация към наказание и послушание
Основанията на детето да постъпва добре са избягването на наказания или респектът пред физическата сила на авторитетите (родителите). Моралната перспектива е насоченост към себе си. Действията
се разглеждат по-скоро като физически и не се съобразяват с интересите на другите.

19

Herring, I. Teens, Gender, and Self-Presentation in Social Media. Sciences. Oxford.
http://info.ils.indiana.edu/~herring/teens.gender.pdf. Retrieved 14 April 2016.
20
Маринова, Е. 1998. Жан Пиаже: Двата морала. В света на моралното съждение на детето. С., „М 8 М”.
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2. Ориентация към съотнасяне с другите
Правилни действия са онези, които могат да се използват като
средства за задоволяване на собствените му потребности или на потребностите на хората, които детето обича. То започва да разбира, че
другите също имат съответни потребности, които са подобни на собствените му. Детето ги зачита, отстъпвайки им, то се научава да приема
действията си като средства и да се съотнася с близките си. Правилното е въпрос на равностойна размяна.
II.

Конвенционални стадии

Индивидът е способен да отговаря на групови очаквания (например на семейството и др.) и това трябва да се приема като съответстващо на собствения му интерес. Личността се научава да приема нормата лоялност към групата. Тя е способна да види ситуацията от гледната точка на другите хора в групата, да приеме всеки неин член като
подобен на останалите. Моралното поведение е от конформистки тип.
3. Ориентация към междуличностно съгласие
Добро поведение е да съответстваш на очакванията на онези,
към които изпитваш вярност, привързаност или доверие – преди всичко, към семейството и приятелите. Правилното е приспособяване към
това, което по принцип се очаква от някого в ролята му на добър син,
дъщеря, брат, приятел и пр. Личността усвоява ролевия морал и нормата лоялност. Тук действа нагласата „постави се на мястото на другия”.
4. Ориентация към закона и реда
Правилно и погрешно обаче се детерминират от лоялността към
по-широки групи – например към собствения народ или към общи норми в държавата. Тогава личността е в състояние да види другите хора
като част от по-широка социална система, да различава индивидуални
задължения. Човек е в състояние да изпълнява доброволно поети отговорности към други групи. Появява се потребността да подпомагаш
институцията или общността, от която ти си част. Поведението се опира върху максимата: „какво щеше да стане, ако всички правеха така”.
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III. Следконвенционални (автономни) стадии
Индивидът не приема безкритично ценностите и нормите на групите, към които принадлежи. Той е способен да ги преформулира на
езика на самостоятелно избрани от него универсални принципи, които
да са справедливи за всяко мислещо същество. Така

се оказва, че

приемливи закони и ценности са онези, от които може да се мотивира
всеки разумен човек независимо от мястото, което той заема в обществото.
5. Ориентация към социалния договор
Личността вярва, че всички ценности и норми са относителни, но
еднакво допустими и те трябва да се толерират в рамките на демократичния консенсус. Това състояние приема силата на неписания договор. Затова и моралният избор най-често се опира на взаимната полза: „търсене на най-доброто за възможно най-голям брой хора”. Разумното договаряне стои в основата на моралното поведение. Осъзнава се също така, че моралната и правната позиция могат да бъдат и в
противоречие, или дори, че понякога и много трудно се интегрират.
6. Ориентация към всеобщи етични принципи
Правилното поведение обикновено се определя на езика на универсални принципи, които са предпочитани заради тяхната всеобхватност, разумност, простота и пълнота. На този стадий обаче човек като
че ли по своему става кантианец. Характерно е самостоятелното приемане на етични принципи, доброволното им следване и поведение
съгласно кантиантската максима: „човек е цел сам за себе си”.
Етапите на морално развитие, (за което все още няма по-приемлив теоретичен модел от този на Л. Колберг), очертават и посоки на
промени във вътрешната мотивация – от послушание към принципност. Но има ли разлика между женско и мъжко морално развитие, женска и мъжка етика? Как те се проявяват в света на бизнеса
и публичното управление, водени от мъжки ценности? Проучванията в
моралната психология обосновават следните обобщения. Първо, не се
установяват разлики между мъжете и жените в отношенията им към
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основни ценности – равенство, свобода, честност и отговорност. Разлики между двата пола има само в ранжирането на конкретни
измерения на тези ценности: например, жените ценят повече миролюбивите отношения, прощаването на грешки на работното място, а
мъжете ценят повече вълнуващия живот или предизвикателствата.21
Втора група резултати от проучванията показват, че жените са
загрижени повече за отношенията, отколкото мъжете; те определят
себе си в рамките на конкретни отношения, а не извън тях; подбират
действия, които да ги поддържат, за разлика от мъжете, които следват
общи формални правила. Търсенето на сътрудничеството, а не на
съперничеството е типично женска поведенска стратегия.
Теоретичното обяснение на подобни разлики е предложено от К.
Гилиган.22 В изследванията си изследователката – социален психолог
на Харвард, определя по-диференцирано моралното съзряване на индивида, имайки предвид разликите между момчета и момичета. К. Гилиган проучва мъже и жени, юристи и лекари, при което установява,
че мъжките морални съждения са по-скоро центрирани около понятието справедливост и равенство, че те са водени от стремежа всеки да е
третиран еднакво. Женските морални съждения са центрирани около
загриженост и грижовност – за това никой да не е наранен, да се спазват принципите на доброволност и ненасилие, да се съобразяваме с
ценности като доброжелателност, емпатия и доброта. Възможно обяснение на повтарящите се резултати е, че мъжката ориентация към морала се основава и на абстрактните принципи на равенството, докато
при жените тя се базира на конкретни отношения с хора наоколо. Разбира се, социализацията и социалното научаване е в основата на заучените разлики между мъже и жени. Важно е също така да се изтъкне,

21

Murray. J., A. Feurestien, D. Adams and C Adams. 2002. Gender Differences in Moral Reasoning and
University Student Views on Juvenile Justice, Journal of College and Character, No 3:2.
22
Gilligan, C. 1982. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press. Карол Гилигън, тази изследователка социален психолог от Университета в Харвард, вече над 80 годишна възраст, продължава и практически да е ангажирана с „женската каузата“, заедно с нейния съпруг Дж. Гилигън, директор на Центъра за изследване на насилието към
Медицинското Училище на Харвардския университет.

227

че и двата пола използват морални съждения, основани на
справедливостта и на грижата в своите проблемни ситуации. Но
водена от представата за грижата като доминираща женска добродетел, Карол Гилиган преформулира шестте етапа на морално израстване примерно на езика на етика на грижата примерно така:
•

ОЦЕЛЯВАНЕ – загрижеността единствено за себе си, да се защитиш
и да избегнеш неприятното (страданието) са водещи.

•

ПРЕХОД ОТ ОЦЕЛЯВАНЕ КЪМ ДОБРОТА – вече има първи признаци
за загриженост за другите, но все още доминира егоцентризмът.

•

ДОБРОТА – поява на загриженост като отговорност, конвенционална доброта; аналог на майчински инстинкт да се закрилят по-слабите, дори когато това е в ущърб за собственото самоутвърждаване.

•

ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНА ГРИЖА КЪМ ВЗАИМНА ЗАГРИЖЕНОСТ – преразглеждане на готовността за саможертва и осъзнаване на отговорности и към самия себе си.

•

РЕФЛЕКСИВНА ГРИЖА – баланс между загриженост за себе си и за
другите. Моралният субект става автономен, придобива и прилага
нови разбирания за отношенията между Аз и другите (независимост). Личността осъзнава потребността от самоутвърждаване, изграждане на собствена идентичност.
Добротата и формите на загриженост към другия са обаче воде-

щите морални интенции при жените, за разлика от моралните представи у мъжа, които обикновено се формират на езика на извънличностните и абстрактни етични правила като справедливост и права23. К.
Гилиган изследва мъже и жени, юристи и доктори, като установява, че
мъжките морални съждения са винаги центрирани около понятията равенство и равноправие и има стремеж всеки да е третиран по еднакъв
начин. Женските морални съждения са фокусирани около това да няма
наранени, да се прилага принципът на ненасилието, всеки да получа23

Има разлики в смисъл, нива на разбиране и пространства на употреба и служене с термина грижа: Ст.
Ставру обръща внимание на това в анализа си за помощ и грижа, имащи отношение към по-прецизно
вникване в женската и мъжката етическа нагласа. (Ставру, Ст. 2016. Грижата и нейните юридически
пространства. https://www.challengingthelaw.com/medicinsko-pravo/grijata/).
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ва според нуждите си, както и около ценностите доброжелателност и
емпатия. Според Гилиган основата на женския морал не е абстрактното благо, добро или правилното по принцип. Да си нравствен за жената обикновено или винаги, дори задължително означава да си грижовен към другите, да си обладан от внимание и заинтересованост
към живото, отзивчиво да помагаш за утвърждаването му в общността.
Логичното и очаквано обяснение на различието е социализация
на двата пола24. Жените се идентифицират предимно в мрежата от семейни и приятелски отношения. Отговорността е централна морална
категория в „женското” морално съзнание. Освен това има разлики
между мъжете и жените и при прехода от доконвенционален към конвенционален стадий: при жените той е белязан с преминаване от грижа предимно за себе си към грижи предимно за другите. Преходът към
автономно морално съзнание за жените е в постигането на баланс
между грижа за себе си и грижа за другите. Така мъжете и жените формират различна морална перспектива, в рамките на която се
възприемат морални казуси, етически стандарти и принципи. Мъжката
конструкция на моралното съзнание е от типа „проблем - решение”,
докато жените конструират моралната си перспектива в рамката „ситуация - реакция”.
Моделът на Гилиган е основа за осмисляне на стереотипите за
мъжа и жената на работното място и в деловата сфера. Стереотипът – този опростен и схематизиран образ за някого като представител на определена роля, – се изразява преди всичко в убеждението,
че конкретни способности на даден мъж или жена са свързани с биологическия и социалния им пол. Изследванията на стереотипите за

24

Аргументите, на които се опира Гилиган, идват от културната антропология (и житейския опит) за
отглеждане на децата, в които е достатъчно потвърдена ролята на стереотипите. Момчета и момичета се
различават доста в игрите: момчетата предпочитат по-големи и смесени групи с елементи на конкурентност в тях, като играят по-сложни игри с политически дневен ред; в тях те се упражняват на лидерство,
на баланс между конкурентност и коопериране по-активно и в по-ранна възраст. Около 7 годишна възраст момичетата вече започват да предпочитат да играят по двойки и да търсят и демонстрират близост и
изключителност в приятелските отношения. (Thorne, B., & Luria, Z. 1986. Sexuality and gender in children’s daily worlds. Social Problems, 33, 176–190)
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мъжете и жените на работното място започват през 70-те години. Стереотипите обикновено „тиражират” и мнението, че жените са по-малко
конкурентноспособни, по-зависими, по-малко обективни, по-нерационални и нецеленасочени. Мъжете са по-слабо чувствителни към междуличностните контакти, по-студени и неотзивчиви, по-трудно изразяват себе си, но по-целеустремени. Качествата в женския стереотип
като цяло са по-малко желани от всеки в сравнение с качествата
на мъжкия стереотип. Тъй като много от чертите на женския стереотип
не са високо оценявани (като правило), то жените обикновено имат и
по-често негативен образ за самите себе си в сравнение с мъжете.
Някои идеи на Гилиган за мъжките и женските разлики се използват в анализа на вземане на етични решения в деловите отношения и
за разграничаване на мъжки и женски тип морално поведение. Основният извод е в по-малката значимост на непосредствените групи
като мотив за поведението при мъжете в сравнение с жените.
Да не успееш в работата си, в бизнеса, в деловия свят за мъжа е равнозначно да загубиш своето Аз. Концепцията на К. Гилиган също така
обяснява защо жените (като правило) понасят по-лесно фалит или загуби, отколкото мъжете. В тази обяснителна схема се вписва и също
това, че интимно-приятелски отношения на професионален признак и
на колегиална основа са по-редки при жените, отколкото при мъжете.
4. Мъжественост и женственост – табуираните
културни измерения
Представите ни за мъжественост и женственост не се основават
само на разлики в биологическа принадлежност към пол и/или род,
нито пък директно се детерминират от действащите в културата механизми и стереотипи, свързани с мода, медии, поколенийни предпочитания за „истински мъж” и „истинска жена”. Статусът и самосъзнанието на жена на 35 години от Западна Африка, например, е определено
доста по-различен от външно приличаща на нея жена, която живее в
Лондон; една майка на три-четири деца от „Факултето” и нейна връстничка – директор на банков офис в същия град София, са създания,
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които излъчват, а и разбират различна женственост, въпреки биологическото си „равенство” и регионална близост. Трябва да се разглежда
пъстрата променяща се мозайка от качества, които са определими конкретно – културно, демографски, етнически и географски. Именно затова се създават концепции и модели, занимаващи
се с мъжественост и женственост като дефинирани чрез културата. Работещото в тези теории следва да се изтъква, познава и прилага, когато се поставят въпроси за приобщаване към политики на равнопоставеност, възпитателни стратегии и държавни решения за приоритети.
В предисловието към колективния труд под негова редакция
„Мъжественост и женственост – измерението табу на националните
култури” Г. Хофстеде пише, че „мъжественост – женственост са ... антропологическо измерение на обществото, което се отразява върху него на социологическо и психологическо равнище”25. Тази ясна дефиниция е трудно оборима, независимо от конкретизациите и критиките
в появили се алтернативни модели на национални култури през последните няколко десетилетия. Според признанието на самия Хофстеде,
той е въвел мъжественост и женственост за първи път през 1980
г. в друга своя работа, като първоначално е изследвал върху представители на 40 страни. Този измерител, обаче, е скрит, за разлика от
другите три параметъра в ранния модел на Хофстеде (индивидуализъм
– колективизъм, властова дистанция и възприемане на неопределеността). Мъжественост и женственост са определяни чрез задаването
на въпроси от типа на като: „Каква е за теб идеалната работа по 14
работни цели: престиж, материални условия, степени на свобода и сигурност, степен на използване на уменията, трудност и т.н.“
Измерителите мъжественост и женственост са изследвани многократно и у нас. В български контекст са значими резултатите на Цве-

25

Hofstede, G. (Еd. etc.) 1998. Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures. SAGE
Publications.
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тан Давидков и група изследователи от Софийски университет26. Има,
обаче, прибързани интерпретации на връзката на тези културните параметри с останалите27. Г. Станков, например, свързва мъжествеността или женствеността на културата директно с политическото и идейно
самоопределяне на хората като ляво-център и дясно-център, с възприемането на хомосексуалността като норма или пък с редица други
конкретни предпочитания в поведението. А тиражирането на подобни
непотвърдени генерализации съдейства за социална враждебност при
възприемане на международни документи, използващи думите джендър, мъжественост, женственост, каквато е в споменатата конвенция.
Невярното интерпретиране на мъжественост и женственост е поразпространено, за разлика от неверни тълкувания на други културни
параметри, например – на по-новия параметър в разглеждания модела
на Хофстеде – за „краткосрочна и дългосрочна ориентация на поведението”. Вероятно, тук се крие и част от обяснението защо е табуирано
културното измерение „мъжественост – женственост”. Холандският
културен антрополог отбелязва, че особено много се бъркат мъжественост и женственост с индивидуализъм и колективизъм28. Според него,
историята за добрия самарянин, който помага на евреин – на чужд човек, е илюстрация на силата на женските ценности, а не е пример за
колективистичност на обществото, както често се посочва29. Ако за индивидуалистични и колективистични ценности е важна оста „аз – ние",
то за мъжки и женски ценности е валидна опозицията „подобряване на
положението на Аза в групата срещу подобряване на отношенията на
Аза с другите в нея“.

26

Davidkov, Ts., D. Yordanova. 2006. Gender Differences in Entrepreneurship in a Transition Context:
Evidence from Bulgaria. In: Rent ХХ – Research in Entrepreneurship and Small Business. Book of Abstracts
and CD-ROM Papers (ed. By E. Laveren & H. Crijns), 2006; Давидков, Цв. 2013. Културни ориентири на
управлението: полът. В: ХІ International Scientific Conference «MANAGEMENT & ЕNGENEERING ’13,
Созопол. Изд. на ТУ - София.
27
Stankov, G. 2011. Modelat na Hofstede.http://interculturalskills.blogspot.bg/2011/01/blog-post_23.html.
Accessed on March, 10, 2018.
28
Hofstede, G. (Еd. etc). 1998. Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures. SAGE
Publications.
29
Ibid., р.18-19.
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Изследванията на генезиса, валидността и бъдещето на параметрите мъжественост и женственост дават резултати, примери и тенденции, полезни с изводите и аналогиите за културолози и мениджъри:
•

Наблюдения върху мъжествеността и женствеността сред елитите
на 19 държави на базата на alumni на Залбургския семинар (Австрия);

•

Проучване на игрите на децата в САЩ и Холандия, както и на ценностните разлики сред чуждестранните студенти и студентки в
тези две държави;

•

Концептулизиране на сексуалното поведение в различните култури
– т.е., дали то се разглежда като постижение, експлоатация или
като отношение между двама.

•

Тематизиране на дискурса страх, предизвикан от среща с другия,
стигащо до конструкта другизация. Как другите биват използвани
в групи с различна мъжественост и власт, за да се увеличава дистанцията и с цел манипулативни цели?

•

Преминаването (лавирането) от един дискурс в друг, в случая –
от мъжки в женски, или обратното, приложено към осмислянето на
крос-културната делова комуникация – известно е, че собствените
ни дискурси обикновено смятаме, че не ни лъжат, докато чуждите
се възприемат като манипулативни.
Мъжествените култури се описват като доминирани от властовите

взаимоотношения и от конкурентна надпревара. Себеутвърждаването
и материализмът тук са на почит – т.нар. ценности на трите П - парите, притежанието и постиженията доста високо се ценят. В тях хората по-често са ориентирани към резултатите, докато за женските
култури е характерно, че са много по-здраво свързани с междуличностните взаимоотношения, и че са насочени към процесите и поведение-
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то, към качеството на живот или към средата. За целите на анализа на
организационната култура е приложима следната таблица30:
Индекси на мъжественост и женственост
Нисък индекс на мъжестве- Висок индекс на мъжественост
ност (женствени култури)

(мъжествени култури)

Ценностите си приличат

Ценностите са различни

В основата на повишенията са В основата на повишенията са
заслугите

протекциите

По-нисък организационен стрес

По-висок организационен стрес

По-строги норми за емоционален По-размити норми за емоционален
самоконтрол

самоконтрол

Симпатиите са на страната на Симпатиите са на страната на силслабия

ния

Партньорите имат собствени ин- Партньорите имат споделени интетереси

реси

На мъжете и жените се припис- На мъжете и жените се приписват
ват едни и същи черти

различни черти

Мачизмът е нелеп

Мачизмът е за мъжете, а „marianisimo” е за жените

Управлението е ménage

Управлението е като Manege /дресура/

Кандидатите

за

/само/подценяват

работа

се Кандидатите за работа се надценяват

Жените предпочитат за начал- Жените предпочитат за началник
ник жена

мъж

30

Адаптирано по: Davidkov, T. 2005. Bulgaria & Enterpreneurship. Sofia. SU „Cl. Ohridski”; Давидков, Цв.
2009. Национални и организационни култури. Изд. на Софийски университет., С.
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5. „Софт” (нежен) и „хард” (твърд) в уменията и управлението
на организациите
„Женско присъствие” и „женственост” са думи, за смисъла на които има единомислие, поне – в европейската традиция. В цялата история на западната цивилизация женската субективност е моделирана
въз основа на съвършенството на майката. Н. Фолбър въвежда специално понятие - за майчинска виртуозност, за да обясни източниците
на подобна културна норма31. Във всички исторически времена мъжете
са нормативно натоварени с рационалното, с предвидливостта, или със
сметките и изчисленията. Те обикновено се възприемат като емоционално неуязвими, преследващи по-агресивно целите и интересите си,
докато жените са емоционалните, неустойчиви, раними, подложени на
емоционална зараза, вируси и токсини, ако използваме модерния медикализиран език, навлязъл в организационните изследвания.
Новата форма на конкретизация на тези стари представи са конструктите за „софт” и „хард” в компетентностите и културата на работното място. Двата термина са широко използвани в управлението, обучението и общите познания за кариерно развитие32. Не е без значение
да отбележим също и факта, че в случая софт е преди хард в изреждане и значимост – софт уменията са търсени. Те могат да се определят като комбинация от лични, социални и комуникативни умения, характерни черти, нагласи, способности за кариерно развитие, коефициенти на социална и емоционална интелигентност, които дават възможност на индивида да се ориентира в околната среда, да работи добре
(ефективно и етично, удовлетворяващо) с другите и да постига целите
си, като допълва твърдите си (експертни) умения. Нежните умения са
желани качества и при набирането на служители, които не зависят от
придобитите знания – те включват здравия разум (всекидневния ни
31

Folbre, N. 2010. Greed, Lust and Gender: A History of Economic Ideas. New York: Oxford University Press.
„Софт скилс академия“ (изписано точно така на български) предлага обучение като част от един от
университетите у нас, според текуща реклама в сайта му.
[http://finance-club.ue-varna.bg/softskillsacademy/].
32
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разсъдък), способността да се справяме с конфликти с другите, а и да
има позитивно или гъвкаво отношение към проблемните ситуации.
Софт и хард обаче могат да се проявяват не само като умения,
но и като подходи, или дори като управленски култури. Най-общо,
можем да се придържаме към следните разбирания: „твърди” подходи
са онези, които искат да повлияят върху поведението и представянето, като притискат хората да правят неща, които те не биха си избрали
свободно. „Меките (нежни)" са онези, които се стремят да повлияят
върху поведението, като подпомагат хората, а и разчитат на ангажираност към по-добре свършената работа. Това по-широко разбиране и
разграничаване има достатъчно богата история в управленското знание, която започва още с теорията на Тейлър и „човешките отношения", продължава с противопоставянето на „демократичното” и „авторитарното” ръководство и лидерство. През 1954 г. Гулднър изказва
тезата за проявите на „снизхождение” и опрощаване в индустриалното
предприятие, които жестове подпомагат лоялността, а и мотивират работниците за по-добро представяне. Този подход става известен и като
противоположен на „бюрокрацията, основаваща се на наказанието”.
Широко популярна в учебниците по мениджмънт е също и отдавнашна
теория на Макгрегър (депозирана още в 1960 г.) за „Теория X” и „Теория Y”. Не толкова цитиран обаче в нашите учебници по мениджмънт е
К. Аргирис с неговата теория, че индивидите имат нужда от развитие,
докато йерархичните организации приемат, че те са статични и „трябва да бъдат подложени на натиск и прикрепени (буквално преведено –
зашити) към своята работата”. Организациите имат нужда от прояви
на незрялост и послушание, докато индивидите обикновено и съвсем
естествено се стремят към зряло и усъвършенстващо се поведение33.
Всички по-късни изследвания - и теоретични, и практически-консултантски – потвърждават, че успехът, както и ефективното поведе-

33

Argyris, C. 1962. Interpersonal Competence and Organizational Effectiveness. Homewood, Ill.: Dorsey Press.
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ние включват и умело използване на „меки" инструменти (подходи)34.
Това е така поради липсата (сред тези инструменти) на натиск, а организациите се ангажират по свой собствен начин в дадения проект. Където има извършване на сложни дейности и мощна йерархия от различни началници, там обикновено свободното договаряне и включването на всеки съобразно собствените му интереси е особено значимо.
6. Предимствата на софт култура и „трудната любов”
в организациите
„Твърдата" култура често има лоша репутация в организационните проучвания. Началото на тази тенденция може да се отнесе още
към десетилетието след края на Втората световна война. Още Б. Скинър пише за това, подчертавайки, че наградата е по-ефективна от
наказанието: ползите от последното са само временни и предизвикват негативни странични ефекти35. Както обикновено се констатира в
теорията и поуките от практиката за мениджмънта, твърдите подходи
има смесени последици. Твърдите лидери са поемащите смело предизвикателството заради другите; те са взискателни и поддържат високи стандарти на изпълнение на задачите. Но те могат да станат непоносими, манипулативни и водени само от стремеж да запазят мястото си в структурата. Те пораждат отбранителни, защитни реакции в
околните, бивайки прекалено настоятелни и изискващи от тях. Работата във водена от твърд лидер организация е интензивна или пък прекалено тежка. Там саботажът и съпротивата могат да са обичаен отговор на служителите. Твърдият стил рядко е консенсусен и компромисен. Общо мнение в литературата по организационно поведение, организационна етика и конфликтология е, че при разрешаване на конфликти кооперативният стил на взаимодействие поощрява по-добрите

34

Тук се позовавам на харварското изследване на С. Хелман и С. Хонг (Kelman, S. and S. Hong. 2012.
Hard, Soft, or Tough Love: What Kinds of Organizational Culture Promote Successful Performance in CrossOrganizational Collaborations? HKS Faculty Research Working Paper Series RWP12-005, Harvard University).
35
Skinner, B.F. 1953. Science and Human Behavior. Simon and Schuster Publ.
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решения. В повечето случаи обаче сътрудничеството определено се
толерира или дори се препоръчва.
„Мекият" стил разчита на включване, участие, търсене на диалог
и равенство. Крайните резултати от него обикновено са положителни,
макар и не винаги. Негативните последици, според К. Камерън, Р. Куин и съавторите им, са в това, че „...прекомерния акцент върху загрижеността може да бъде изкривен и нефункционален... Лидерите стават
доволни, прощаващи и снизходителни. Те могат да правят компромиси
със стандартите и да се превърнат в отклонение при поддържане на
изискванията (на работата – Д.С.). В такива случаи лидери позволяват
на другите да се представят под нивото на своите способности”36
Обобщавайки развитието на идеите в изследванията за подходи,
стилове и умения, определяни като твърди или нежни, може твърдо,
основателно да заключим, че днес те се описват чрез езика (дискурса)
за култура и организационна култура.
„Меката” организационна култура има следните особености:
•

консенсусно вземане на решения. Тук има сътрудничество и
култура на участие. В „голямото” общество консенсусното вземане
на решения не е практично и гласуването с мнозинство все още е
по-добрият вариант за решаване на проблеми. Но сътрудничеството при обща работа в групи с малко участници (които често са с
неравностойна власт) изисква консенсус, който пък е необходимо
усилие за включването на всеки и финализиране на започнатото.

•

стил на обсъждане и консултиране (deliberative stуle). Това
понятие отразява особената ценност на сътрудничеството в организацията. „Съчетавайки индивидуални перспективи, ресурси и
умения на партньори, групата създава нещо ново и ценно заедно.
Начинът на взаимодействие е описан като „кооперация” в литературата за разрешаване на конфликти, но в демократичната теория

36

Cameron, K., R. Quinn, J. DE Graff, and A. Thakor. 2006. Competing values leadership: Creating value in
organizations. Northampton, MA: Edward Elgar, р.79-80.
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той се нарича „deliberative”37. Думата, превеждана като обсъждане, консултиране и други подобни значения, определено подчертава съзнателно търсената трансформация в общността, а не процесът на „поглъщане” на едното от мненията от другото.
•

топъл организационен климат. „Климатът” е описан още през
50-те години, като атмосферата в дадена организация (например,
приятелска, напрегната или враждебна). Организацията често има
„склонност” да третира членовете си като човешки същества и да
направи нещо за тях като хора – да ги „стопли”, като създава усещане за благоденствие, независимо от „студа”, който се или може
да се създава от бюрокрацията наоколо.
Но „слабостите” на меката култура могат да доведат и до интере-

сен феномен, който е описан и като „задушаване от любов”, взаимно
душене („collaborative thuggery”). За да се елиминират представите за
крайности и отхвърляне както на меката, така и на твърдата култура,
група изследователи в Харвард предлагат метафората за т.нар. „трудна любов” в организациите38 Авторите лансират този израз, който
обикновено в живота свързваме с интимността, мислейки за това кои
културни черти са най-благоприятни като поведение на партньорите
в мащабни проекти, често – с публично-частни партньорства. Те стигат до извода или препоръката за съчетаване на твърдите с меки
подходи, наречено в унисон с вече популярната психология, „трудна (твърда) любов”. Подобна „трудна любов”, с нейните пикове и
спадове, топлота и захлаждане на емоциите в организационната комуникация е достатъчно точен метафоричен образ, а е и неизбежно
много важна за управление на видове сътрудничество в междуорганизационни дейности. Тези проучвания показват как се структурират
„мрежови административни организации" с множество участници,
37

Elster, J. 1986. The market and the forum: Three varieties of political theory. In Foundations of social choice
theory., eds. Jon Elster, Aanund Hylland, рр.103-132. Cambridge University Press and Universitetsforlaget.
Elster.
38
Kelman, S. and S. Hong. 2012. Hard, Soft, or Tough Love: What Kinds of Organizational Culture Promote
Successful Performance in Cross-Organizational Collaborations? HKS Faculty Research Working Paper Series
RWP12-005, Harvard University.
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„принудени” да се включат в подобен вид отношения, изискващи гъвкаво „превключване” от нежни към твърди подходи. При тези мрежови структури се появява и нуждата от, а има подобна „трудна любов“.
Интересно е балансирането между мъжествените и женствени
културни черти в управлението на някои видове бизнес и индустрии,
които се разглеждат като традиционно мъжествени – машиностроене,
строителство и пр. В такива отрасли, описвани като мъжка индустрия, броят на жените, участващи в проекти, е винаги доста ограничен и рядко се практикуват меки подходи, свързвани традиционно,
но далече не обосновано, „природно и биологически” с женския пол.
7. Грижещата се организация
Контролът и грижата са другите две „лица”, чрез които може да
бъде описана една организация, независимо дали тя е в бизнеса или в
държавната администрация. Контролът винаги е имал водещо значение. През 80-те години на миналия век редица изследователи се обръщат към преосмисляне на аспекта на грижата и служенето – освен
споменатите идеи на Гилиган и Нодингс в етика на грижата, подобни
тези се възприемат и в мениджмънта. Започва да се преосмисля дали
грижа е само доброволното служене на някого, който е поставен или
сам се е поставил в ролята на зависим, а, вероятно, и нещастен, непълноценен и/или неудовлетворен, и оттогава вече дискусиите по тези
актуални правни, морални и политически значими теми не стихват.
Според автори на теорията за служенето като стълб на организацията няма никакви причини да не може да се построи теоретичен модел на организацията на базата на служенето като неин приоритет.
Тогава лидерството като служене обаче се проявява като разновидност на трансформационното лидерство39. Практическото значение на
подобно разбиране е, че изтъква равностойното място на доверието и
доверителните отношения, наред с контрола и договорните отношения
в организационното ежедневие. Служенето, както и грижата, не би
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Van Dierendonck, D. 2011. Servant leadership: A review and synthesis. Journal of Management, 37(4), 1228–1261..
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трябвало да се възприемат нито като слугинаж, нито като екстра и
лукс; те са основен смисъл и съдържание на организационното
действие; за да бъде то социално ценено и престижно, независимо
дали става дума за фирма или държавна институция, а и независимо
от това „кой управлява” сектора и отрасъла, региона или държавата.
Какво, обаче, представлява грижата? Тя е винаги персонална (и
тук е различното възприемане между услугата и грижата); грижата се
мисли като лична инвестиция, тя остава на равнището на Аз, който са
грижи за Мене. Така и грижещата се организация е насочена към индивида (гражданина, клиента, личността), персонализирането на услугата, а не към отличното представяне или приходите. Обгрижването
общо, в множествено число („Ние се грижим...”) се възприема като
илюзия, измама. Индивидуализацията и уникалността на отношението
са от изключително значение, за да има грижа. Оттук би следвало и да
се преосмисли повсеместно използваният език на рекламата, който
често и неуместно злоупотребява с местоимението „Ние”. Грижата като
действие и отношение (а не като вид реципрочна размяна!) е фокусът,
през който се възприема другият. Да кажеш „Аз се грижа за моите
клиенти” означава не просто да се поставиш на тяхното място. Това
означава да работиш заедно с тях, като ги подпомагаш да разберат
проблема, ситуацията, перспективите и реалните възможности за правилно действие; да се грижиш има смисъл на „да чувстваш заедно с...”
Първоначално моделът на обгрижването в организационните изследвания е заимстван от семейството, по-специално – от майчинството и женската грижа. За грижата са особено важни чувствата,
способността за откликване, както и „доброто здраве” на междуличностните отношения. За да си „грижовен в публичните отношения”, е
необходимо естественото преживяване, че си бил обгрижен, както и
споменът за грижата, която някой е проявил към теб, а пък и как си се
чувствал тогава. Именно това „припомняне” води до потребността да
отговориш по подобен начин на други хора и в някои други ситуации.
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Навлизането на понятията за грижа и общност в управленски
контекст практически доведе и до друга нова идея – за „здравето на
организацията и за отношенията в нея”. Ние все по-често споменаваме за токсичните или невротичните (стресогенни) организации,
така както болестта ни напомня за важността на самото здраве. За съжаление обаче, понятието, но и примерите за организационно здрава
среда, за професионално и организационно здраве не са достатъчно
еталонизирани в обществото ни. Те остават второстепенни в мисленето и организационното поведение. Затова и господства историческата
или социалната инерция, при която носеща конструкция е индивидуализмът, състезателността, мъжествеността и асоциираните с тях ценности. Има, обаче, цели етажи от обществената система, като образование, здравеопазване, публични услуги, социални дейности, граждански сектор, където главно грижещите организации могат да гарантират общественият интерес. Затова често наричат грижещите се организации организации на бъдещето.
Вместо заключение: защо кавалерството
не е старомоден жест?
Равноправното и пълноценно присъствие на жените винаги ще
изисква специални усилия за познание, внимание за разбиране, известни – видими или незабележими – жертви, също и интелигентност.
Ще завърша този текст с един конкретен пример от една традиционно
консервативна и считана за „мъжкарска” област на изкуството, до скоро и крайно несправедлива към жените – симфоничната музика. Оказа
се, че е била нужна еднa (много дребна на вид) организационна промяна в организацията на прослушването – кандидатите за оркестранти
да се прослушват, без да се виждат реално или на екран, така че комисията или журито да се съсредоточат изцяло върху изпълнението
им, преди да вземат окончателно решение за наемане и награждаване.
Това съвсем елементарно действие води до огромно подобрение, а и
до справедливост в предлагането на оркестрови позиции на жените
музиканти по целия свят. Интересен допълнителен детайл на стерео242

типно неглижиране на жените е забелязан и по време на въвеждане то
на новата практика: звукът на обувките на жените и походката им, докато заемат мястото си да свирят, са били „минус” в тяхното представяне, оттам и в оценяването им. На някои конкурси прослушванията са
умишлено изменени, като жените са помолени да си свалят обувките,
преди да заемат позицията си и да започнат да свирят. Наистина, шумоленето на женската стъпка не трябва да бъде никакъв сериозен
„препъни камък” в меритокрацията, в справедливото оценяване и равноправното включване на жените. Поуката от всичко това обаче, е
доста стара, и твърде елементарна – кавалерството не е просто жест, а
целенасочено усилие. (Но някой трябва да го измисли и направи).
Човек се ражда с мъжки или женски пол. Джендър е социално
конструираният пол. Съществува, разбира се, силна връзка между биологичния пол и мъжественост, или женственост на културите, „твърди” и „нежни” умения, и стил на ръководене на организацията. Обобщено или метафорично казано, пол и джендър се отнасят едно към
друго като управление и мениджмънт, или пък също така и като натура (природа) към култура. Веднъж отделена от биологичния пол, концепцията за пола може да се прилага към общности и култури като
тяхно мъжко и женско измерение.
Замисълът на тази работа беше да се покаже цялата огромна
сложност на едно полувековно развитие на понятията за мъжки и женски пол, джендър, роли, стилове, подходи и култура. Тази много пъстра картина ни убеждава колко големи усилия струва постигането на
равноправието на жените в сферата на труда, но и доколко дълбоко са
вкоренени стереотипите за „естественото място” на половете в културата. Но най-вече – колко значим е ефектът и е голям потенциалът от
включването на женските ценности, перспективи и мислене в „мъжкия” свят на организациите, който донякъде може да се счита и за огледален образ на много от другите, жизнено важните сфери на човека.
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ПРОЯВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ НА ПАЗАРА НА
ТРУДА – СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ, ФОРМИ И ЗАЩИТА
Баки Хюсеинов
Въведение
Развитието на българската икономика и постигането на финансова стабилност предопределят реалните възможности за решаването на
проблемите на жените в сферата на пазара на труда и по-конкретно
на преодоляването на дисбалансите между женския и мъжкия труд,
пораждащи социални неравенства и дискриминационни прояви предимно спрямо жените. От друга страна, хармонизирането на националното с европейското законодателство е доста важна предпоставка за
осигуряването на равни възможности и равнопоставеност на жените и
мъжете. Необходимо е също и да се отбележи, че на преден план излиза ефикасното прилагане на установените правни норми и стандарти. На тази основа се създават и съответните условия за ограничаване
действието на дискриминационни практики по отношение на жените.
Посочената ситуация на пазара на труда предопределя необходимостта от извършване на научно-приложно изследване на позициите
на жените на трудовия пазар, както и анализиране на възможностите
за възникване и развитие на дискриминационни прояви спрямо тях.
На базата на тези постановки се дефинира основната цел на настоящето изследване, а именно: оценка на правната уредба и нейното
прилагане, както и на позициите на жените на пазара на труда, идентифициране на застрашените от дискриминационен риск и определяне
на съответни политики и мерки за превенция и защита. И може да се
каже, че дискриминацията е в известна степен „превърната форма” на
различни модалности на (символно или реално) насилие към лицата,
спрямо които тя е насочена, или вече практически се и осъществява.
Това ни дава основания да я анализираме в този проблемен контекст.
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Българската правна рамка – гаранция за идентифициране
и защита на жените от дискриминация на пазара на труда
За българската правна рамка с може да се твърди, че тя е солидна база за установяване на дискриминационни прояви и осигуряване
на гаранции за превенция и защита на жените. Националната правна
уредба включва всички постановки от съответните нормативни документи на ООН, МОТ (Международна организация на труда) и ЕС, които
провъзгласяват равенство между жените и мъжете, конкретизират целите в сферата на равнопоставеността и дискриминацията по пол.
В сферата на пазара на труда с важна значимост се открояват:
Конвенция 111 на МОТ относно дискриминацията в областта на труда
и професиите, 1958 г., ратифицирана от България през 1960 т.; Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по
отношение на жените, 1979 г., ратифицирана от България през 1981
г.; Декларация на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените, 1967 г.; Европейска социална харта; Директива
76/207/ЕИО относно прилагането на принципите за равно третиране
на мъжете и жените по отношение на достъпа до трудова заетост, професионална квалификация и израстване и трудови условия.
Високата целенасоченост на посочените международни правни
документи създава реални възможности за адекватно адаптиране на
техните постановки в българската законова уредба, както и прилагането им в областта на трудовия пазар. Своевременното включване на
актуалните достижения на правото на ЕС в българското право в областта на трудово-пазарните правоотношения е гарантирано чрез въвеждането на нова постановка в Конституцията на Република България, а именно: ратифицирани по конституционен ред и влезли в сила
за България международни договори стават част от вътрешното право
и имат предимство в случаи, че норми от националната законова уредба им противоречат. Освен в основния закон на Република България,
правата на жените при упражняването на труд, включително на паза245

ра на труда, са защитени от постановките в основополагащия документ – Кодексът на труда. В него са дефинирани изискванията за спазване от работодателите на пазара на труда на принципа за равно
възнаграждение за равностоен труд, както и други отговорности по
отношение на наемането на женска работна сила.
Българското законово пространство се обогати и получи завършен вид с приемането на Закон за защита от дискриминация и Закон
за равнопоставеност на жените и мъжете. Те в най-висока степен обхващат защитните мерки по отношение на жените, постигането на равнопоставеност и равни възможности в сферата на труда и в частност
на пазара на труда. Трябва да се отбележи, че тези закони не си противоречат, а взаимно се допълват, като между техните клаузи съществува логична връзка и зависимост. Законът за равнопоставеност на
жените и мъжете всъщност е правната основа на политиките и мерките
за постигане на равнопоставеност и равни възможности. Законът за
защита от дискриминация осигурява правни гаранции за защита на
жените от дискриминация чрез превенция и противодействие. Високото качество на този закон се потвърждава от положителната оценка на
Европейската комисия (ЕК) относно неговите целенасоченост и съдържателност. ЕК определя закона като съществен напредък в сферата на
антидискриминационната правна уредба на България.1
Хармонизирането на българската правна уредба с европейските
норми и стандарти е гаранция за постигането на равнопоставеност
между жените и мъжете, което пък е и предпоставка за ограничаването на прояви на дискриминация към жените в сферата на труда.
Фактори и форми на дискриминационни прояви
спрямо жените на пазара на труда

1

Редовен доклад за напредъка на България, Европейска комисия, 2003 г.
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Оценката на правната уредба за идентифициране и защита на
жените от дискриминация в сферата на труда дава възможност за конкретно насочване на изследването към дефиниране на основните фактори и форми на проявление на дискриминация в сферата на пазара
на труда, както и на целесъобразните политики и мерки за съответна
защита на жените.
Участието на жените и тяхното поведение на пазара на труда понастоящем се предопределя от развитието и изискванията, предявявани от новите технологии и информационни потоци, което предполага
необходимост от високо качество на женския труд в условията на трудово-пазарна конкуренция. В посочената ситуация решаващата дума е
на работодателите, които обаче имат предпочитания към образовани и
със съвременна квалификация жени. От тази гледна точка, с голям
риск на пазара на труда са жените-майки, към които твърде често се
прилагат дискриминационни практики. Този факт засилва степента на
неравнопоставеност между жените и мъжете. Дискриминационни прояви се забелязват и по отношение на жените с ниска степен на образование, наети при тежки, а често незаконни и неблагоприятни условия на труд с минимална работна заплата, определена за страната.
Преди всичко е целесъобразно да се разграничат видовете прояви на дискриминация спрямо жените, което ще позволи да се определят и факторите, влияещи върху възникването и действието на различните форми на дискриминация.
Дискриминацията се определя като многолика категория. „Явлението дискриминация” има различни лица и особени форми, придобили обществена популярност и със свое наименование, което най-често
сочи признака, на основата на който се проявява дискриминацията2.
Законът за защита от дискриминация, като основен нормативен
акт на българското антидискриминационно законодателство, определя
2

Наръчник „Недискриминация и равенство за всеки”, Комисия за защита от дискриминация, София,
2016 г.
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дискриминацията като пряка и непряка. Според закона „пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата
на признаците по чл.4. ал.1, отколкото се третира, било е третирано
или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства”3. Оттук следва, че пряката дискриминация е обективно състояние,
което не зависи от субективните възприятия и намерения на жените.
Определението за непряка дискриминация акцентира върху тънкостите на явлението, които му придават непряк (скрит) характер. В Закона
непряката дискриминация се определя като „поставяне на лице на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗД в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица, чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или
практика е обективно оправдан/а с оглед на законовата цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими”.
По отношение на дискриминацията по пол в Конвенцията за
премахване на всички форми на дискриминация на жените (ООН, 1979
г.) се провъзгласява, че „дискриминацията на жените нарушава принципите на равноправие и уважение на човешкото достойнство”. Държавите, страни по конвенцията, вкл. България, и техните органи се
задължават „да приемат всички надлежни мерки за премахване на
дискриминацията по отношение на жените от страна на което и да е
лице, организация или предприятие”.
Заслужават внимание и следните видове дискриминация, установени в резултат на проведено национално представително социологическо проучване с цел идентифициране и изработване на профили, на
групите и общностите, най-силно засегнати от риск от дискриминация:
социална и позитивна дискриминация4. Най-общо социалната дискри-

3

Защитените признаци съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация са: пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние
4
Консолидиран аналитичен доклад „Провеждане на национално представително социологическо изследване на териториален признак с цел идентифициране и изработване на профили на групите и общнос-
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минация е определена като „наличие на практики на по-неблагоприятно третиране или ограничаване, лишаване на индивиди и групи от
собствено законовите им права и задължения (най-често в сферата на
труда)”.
Извършеният анализ на фокус групите в посоченото социологическо изследване е в основата на направената дефиниция на т.нар.
позитивна дискриминация. Тя се определя като „практики на противодействие срещу дискриминацията към групи, подложени по-рано на
неравностойно отношение”. Изрично се посочва, че този вид дискриминация се прилага по-често към жените.
Целта на позитивната дискриминация е да създаде „социален
комфорт: равни възможности за всички и компенсация на нанесените
по-рано щети”.
За целите на настоящето изследване интерес представляват и
проявите на т.нар. множествена дискриминация. Веднага трябва да се
отбележи, че в сферата на труда този вид дискриминация е сравнително често явление. Това е дискриминация, извършвана по няколко
признаци. Примерно, по отношение на жените е възможно тя да се
прояви едновременно по признаците пол, възраст, образование, семейно положение и др. Очевидно, такива казуси предполагат известни
трудности при изясняване на съчетаното действие на дискриминация
на жените по комбинации от различни признаци в сферата на труда.
Честотата и силата на проявление на различните видове на дискриминация на жените на пазара на труда се предопределят от действието на съвкупност от фактори със субективен и обективен характер.
Субективният характер на факторите, пораждащи предпоставки за
дискриминация, се обуславя от равнището на качеството на женската
работна сила, както и от нейните специфични характеристики, определящи поведението на жените при търсене на работа. От друга стратите, най-силно засегнати от риск от дискриминация”, Комисия за защита от дискриминация, София,
2017 г.
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на, съществено влияние върху ситуацията на пазара на труда имат потребностите и предпочитанията на икономическите субекти. Оптимален е вариантът, когато качеството и поведението на женската работна сила отговорят на концепцията на работодателите за нейното наемане. Както е известно в преобладаващите случаи този вариант е малко реалистичен. Тук се проявява и влиянието на други важни фактори,
ограничаващи участието на жените на пазара на труда и създаващи
условия за дискриминация:
• Нарушаване/неприлагане на нормативните документи – закони,
стратегии, планове за действие, т.е. неспазване на законово гарантираните трудови права на жените;
• Съществуващите все още традиционни стереотипи на пазара на
труда по отношение на жените, които пораждат дискриминационни действия от страна на работодателите при наемане на женска работна сила: предварително обявени предпочитания към
мъжете в определени икономически дейности; изисквания към
жените да нямат семейни ангажименти (отглеждане на малки деца); поставяне на неприемливи за жените условия на труд като
работа на ненормирано работно време; неравностойно заплащане за равностоен труд в сравнение с наетите мъже; неписано
изискване към по-образованите и квалифицирани жени да не се
стремят към професионално и кариерно развитие;
• Неинформираност на жените за сегментната ситуация на пазара
на труда, което, от своя страна, не дава възможност за определяне на тяхната ориентация в съответствие с пазарното търсене
и запазва до голяма степен стереотипната им отраслова насоченост предимно в сферата на услугите, образованието, здравеопазването;
• Недостатъчност на инвестиционни проекти,осигуряващи заетост
предимно на жени;
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• По-висока степен на трудова изолация на жените в риск – млади
жени без трудов стаж; млади майки след отпуск по майчинство,
жени над петдесет годишна възраст; многодетни майки; самотни
майки; жени с ниска образователна степен и др.
Посочените в синтезиран вид по-важни, а и по-често проявяващи
се фактори, които влияят върху участието и поведението на жените на
пазара на труда, респективно върху възникването на съответни дискриминационни прояви, очевидно действат при определени условия на
трудовия пазар. Те се определят от динамично променящата се и развиваща се икономическа среда. В този контекст е необходимо да се
изтъкне, че понастоящем ситуацията на пазара на труда е уникална.
Бързото развитие на иновативните и информационните технологии
предопредели „разрива” между търсенето и предлагането на съответни
високообразовани и висококвалифицирани специалисти, включително
жени. Необходима е обаче незабавна реакция от страна на компетентните държавни органи с оглед постигане на баланс на пазара на труда, като специално внимание се или трябва да се отделя на решаването на проблемите, възникващи в резултат на действието на посочените
субективни и обективни фактори, при това най-вече на тези с акцент
върху факторите с обективен характер. По този начин ще се постигне
своевременно активиране на женската работна сила с последващи положителни ефекти върху ограничаването (премахването) на възможностите за прояви на дискриминация по отношение на жените.
Степента на включване на жените на пазара на труда, под влиянието на редица субективни и обективни фактори, е възможно да се
характеризира чрез използване на съвкупност от индикатори, измерващи тяхната икономическа активност и безработица по типични за
тях профили. Съпоставянето на икономическата активност на жените
с тази на мъжете и, по-точно, установяването на различия, разкрива
възможност и за определянето на предполагаеми фактори, пораждащи
предпоставки за възникване на дискриминационни прояви. Динамика-
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та на икономическата активност по пол за период от седем години
(2010 – 2016 г.) илюстрира промените в различията между мъжете и
жените, което неминуемо резултира и в съответни изводи относно наличието на дисбаланси, а и респективно на условия за възникване на
прояви на дискриминация.
Таблица 1. Промени в икономическата активност по пол за периода 2010 – 2016 г.
Коефициент
Години

на

икономическа Разлики меж-

активност

ду жените и
мъжете

общо

жени

мъже

2010

53,4

47,8

59,4

11,6

2011

52,5

47,2

58,2

11,0

2012

53,1

47,8

58,7

10,9

2013

53,9

48,6

59,1

11,1

2014

54,1

48,6

60,1

11,5

2015

54,1

48,6

60,0

11,4

2016

53,3

47,7

59,5

11,8

Източник: по данни от „Заетост и безработица”, НСИ, София, 2017 г.
За изследвания период се регистрира запазване на икономическата активност по-отделно на жените и мъжете. Съпоставянето, обаче,
на нейните стойности по пол разкрива сравнително високи различия.
Средно за периода те възлизат на 11%, което доказва съществуването
на неравнопоставеност или дискриминация спрямо жените на пазара
на труда.
Направеният анализ е целесъобразно да се допълни с оценка на
икономическата активност на жените и мъжете в зависимост от тяхното разпределение по възрастови групи.
Таблица 2. Коефициенти на икономическа активност на жените
и мъжете по възраст за 2010 и 2016 г.
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(в %)
Възрастови интервали
Разпределение по 15-

25-

35-

45-

55-

65

пол

24

34

44

54

64

+

2010

31.2

79,7

86,4

82,6

49,3

3,0

2016

23,9

76,5

85,4

83,7

58,8

4,4

2010

26,6

72,6

84,0

82,0

42,9

1,6

2016

19,6

68,6

82,0

83,1

54,6

2,9

2010

35,5

86,3

88,6

83,2

56,6

5,0

2016

28,0

83,9

88,6

84,2

63,4

6,7

Общо

Жени

Мъже

Разлика между жените и мъжете
2010

8,9

13,7

4,6

1,2

13,7

3,4

2016

8,4

15,3

6,6

1,1

8,8

3,8

Източник: по данни от „Заетост и безработица”, НСИ, София, 2017 г.
Разликите в степента на икономическата активност на жените и
мъжете в началото и в края на изследвания период в отделните възрастови групи са незначителни. Този извод се отнася за разликите във
времеви аспект. Установените разлики по пол обаче, са неблагоприятни за жените при всички възрастови групи, т.е. определено се забелязва, че икономическата активност на жените е по-ниска от тази на
мъжете. По-забележими различия по пол се очертават във възрастовите групи „25-34 г.” и „55-64 г.” За възрастовата група „25-34 г.” икономическата активност на жените е с 13,7 % по-ниска от тази на мъжете през 2010 г. и с 15,3% през 2016 г. Подобна е ситуацията и във
възрастовата група „55-64 г.” – за 2010 г. – 13,7 %, като за 2016 г.
разликата се е понижила на 8,8 %.
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Възниква резонният въпрос: Защо именно в тези възрастови групи се констатират най-високи разлики в икономическата активност на
жените и мъжете?
Първият възрастов диапазон обхваща жените-майки, отглеждащи
малки деца, които не се включват в предпочитанията на икономическите субекти. Под действието на този критерий попадат и жените на
възраст между 55-64 г. със същото отношение на работодателите към
тях. При този възрастов интервал, обаче, се забелязва в известен смисъл положителна тенденция – намалява разликата във времето с пет
процентни пункта, т.е. икономическата активност на жените се е повишила, но все още е по-ниска от тази на мъжете. Направените анализи
позволяват да се формулира следния обобщаващ извод: на пазара на
труда съществуват дискриминационни прояви спрямо жените от определени възрастови групи, които биха могли да се квалифицират като
възрастова дискриминация. Очевидно е необходимо по отношение на
работодателите да се приложат насърчителни и санкциониращи политики и мерки, които да ограничат действието на стереотипите към жените от посочените възрастови групи.
Важна информация за възможните прояви на дискриминация на
жените представляват коефициентите на безработица за жените и мъжете. Чрез тяхната сравнителна оценка се разкриват разликите по пол
за изследвания седем годишен период. Стойностите на тези разлики
измерват степента на вероятност за регистриране на дискриминационни прояви.
Таблица 3. Промени в коефициентите на безработица по
пол за периода 2010 – 2016 г.
Период

на

изс- Коефициенти на безрабо-

ледване по годи- тица
ни

общо

жени

мъже

2010

10,3

9,6

10,9

Разлики между
мъжете и жените
1,3
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2011

11,3

10,1

12,3

2,2

2012

12,3

10,8

13,5

2,7

2013

12,9

11,8

13,9

2,1

2014

11,4

10,4

12,3

1,9

2015

9,1

8,4

9,8

1,4

2016

7,6

7,0

8,1

1,1

Източник: по данни от „Заетост и безработица”, НСИ, 2017 г.
Коефициентите на безработица както при жените, така и при
мъжете показват ежегодна тенденция към понижаване след 2013 г.
През тази година обече те достигат пикови стойности. Прави впечатление, че коефициентите на безработица за мъжете са с по-високи
стойности, но разликите по пол се понижават и в 2016 г. – тя е 1,1% .
Тези почти изравнени стойности на коефициентите на безработица показват, че проблемът за участието на жените на пазара на труда не е
толкова в мащаба на безработицата, колкото по отношение на нейната
структура, т.е. равнището на безработица по класове професии или
т.нар. професионална сегрегация на женската работна сила. Тук de
facto се констатират дискриминационни прояви, свързани с концентрирането на жените в традиционно възприетите за тях професии или отрасли. Нежеланието на жените, обаче, да бъдат наети в тези отрасли и
едновременно с това нежеланието на работодателите да ги наемат в
предпочитаните от жените по-съвременни икономически дейности и
професии поражда определен конфликт на интереси с резултат повишаване на структурната безработица при жените. Този процес всъщност индикира неравнопоставеност между жените и мъжете, граничеща с дискриминация в сферата на търсенето и наемането на работа.
Представлява определен, при това сериозен интерес и сравнителната оценка на коефициентите на безработица с тези общо за ЕС28 за 2016 г. По отношение на жените, коефициентите за България
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имат по-ниска стойност – 7,0% срещу 8,7% за ЕС. Разликите между
жените и мъжете са по-високи за България – 1,1% и 0,3% за ЕС. Очевидно, в ЕС мащабът на безработицата е почти еднакъв за жените и
мъжете, а проблемът за структурната безработица е преодолян в значителна степен. Това реално означава, че в ЕС проявите на дискриминация, основана на безработицата при жените, са твърде ограничени.
Логично е да се очаква, че продължителността на безработицата
при жените е фактор, който влияе сравнително силно при наемането
им на работа, предвид на това, че е свързан и с известна деквалификация на женската работна сила. Ясно е, че работодателите се въздържат да наемат жени в по-продължителна безработица, което би довело до необходимост от инвестиции във възстановяването на професионалните им качества или в преквалификация (преориентиране към
нови актуални професии). Въпреки, че жените в различните степени
на продължителност на безработицата са по-малко от мъжете, особено
по отношение на най-дълготрайния период – две и повече години, техният контингент е достатъчно голям, за да може да се твърди, че този
факт е предпоставка за дискриминация. Ситуацията обаче се усложнява, особено в случаите когато успоредно с този фактор съществуват
и други фактори като възрастовият профил на жените и тяхният семеен статус. Очевидно, в практиката са възможни прояви на множествена дискриминация спрямо жените в дълготрайна безработица.
Поведението на жените на пазара на труда се проявява и в използването на определени начини за търсене на работа. Изборът на
конкретен начин предопределя включването или изолацията на жените от пазара на труда. Анализът на процеса на търсене обаче показва,
че разликите между жените и мъжете, при прилагането на един или
друг начин на търсене на подходяща и желана работа, са минимални.
Ранжирането на начините на търсене на работа поставя на първо мяс-
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то съдействието на роднини и познати и при двата пола5. Тежестта на
този начин на търсене на работа е възможно да се измери чрез сравняване на броя на безработните жени, които предпочитат именно него
с броя на безработните жени, насочили своите усилия към търсенето
на работа чрез държавни бюра по труда. Съотношението между тях е
1,5 пъти в полза на първия начин. Този факт сигнализира за проявяването от страна на жените в известна степен на несигурност и недостатъчна убеденост, че в бюрата по труда ще срещнат необходимата
отзивчивост и ще получат предложения за подходяща и желана работа. Доказателство за това твърдение е и понижаването на броя на безработните жени, търсещи работа чрез бюрата по труда от 72,5 хил.
през 2010 г. на 49,2 хил. през 2016 г. Необходимо е, обаче, да се отбележи, че през този период се забелязва и известно намаляване на
броя на безработните жени, които търсят работа по отделните посочени начини. Това би могло да се обясни с факта, че за изследвания 7годишен период се понижи общият брой на безработните жени.
По отношение на търсенето на работа от безработните жени,
чрез установяване на директна връзка с работодателите въпреки, че е
вторият по тежест начин, се установява разлика с безработните мъже
от 1,5 пъти в полза на мъжете. Очевидно, безработните жени, поради
причини като ниска или несъвременна професионална квалификация,
отглеждане на малки деца, липса на възможности за подобни контакти, проявяват поведение на самоизолация, т.е. налице е синдромът
„недостатъчна готовност за заетост”, при това не само като оценка на
работодателите, но и като самооценка.
Търсенето на работа от безработните жени чрез участие в конкурси за работа, явяване на изпити или интервюта заема последно
място в ранжирането на начините на търсене на работа. Този факт може да се обясни с ограниченото участие предимно на жени с по-висока
5

Използваната информация от публикацията на НСИ „ Заетост и безработица”, 2016 г. не позволява да
се определят относителните дялове на безработните жени, търсещи работа по различни начини, тъй като е посочено търсене на работа и по повече от един начин от едно лице.
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степен на образование, както и с недостатъчно предлагане на пазара
на труда от страна на работодателите на подобен начин за кандидатстване за работа. Прилагането на този начин на търсене и предлагане
на работа в известна степен съдържа предпоставки за вертикална сегрегация на жените на пазара на труда, т.е. заемане от жените на неотговаряща на техния образователен и професионален ценз длъжност
често пъти по собствено/взаимно желание.
Анализираните начини за търсене на работа от безработните жени разкриват степента на вероятност за прояви на дискриминация.
Сравнително „по-благоприятна почва” е на лице по отношение на установяването на директна връзка с работодателите, на участието в
конкурси за работа, явяване на изпити или интервюта, както и при
търсенето на работа чрез „обяви за работа”. Неписаните „правила”
обаче твърде често предопределят резултатите от прилагането на посочените начини за търсене на работа от безработните жени, което
пък воде и до неравнопоставеност, а и дискриминация спрямо тях.
В допълнение на посочените констатации за поведението на жените на пазара на труда при търсенето и намирането на работа се
привеждат резултатите от проведеното анкетно социологическо изследване, посветено на идентифицирането на общностите най-силно
засегнати от дискриминационен риск6. Получените резултати са показателни за оценката на мащаба на дискриминационни прояви и практики по отделниш статистически възприети признаци. За отбелязване
е, че с най-нисък дял (7%) се оформят респондентите, които смятат,
че са дискриминирани по признака „пол”. За сравнение се привеждат
резултатите и по други признаци: по „етнически признак” 35% от анкетираните се самооценяват като дискриминирани, което е сравнител-

6

Консолидиран аналитичен доклад „Провеждане на национално представително социологическо изследване на териториален признак с цел идентифициране и изработване на профили на групите и общностите, най-силно засегнати от риск от дискриминация”, Комисия за защита от дискриминация, София,
2017 г.
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но висок дял; по признака „възраст” относителният дял на самооценилите се като дискриминирани е 17%. Очевидно, различната степен
на дискриминация се дължи не толкова на влиянието на различията по
пол, колкото по другите визирани признаци. В потвърждение на този
извод се привеждат и резултатите от интервюираните за силата на
влияние на признаците, проявяващи се при търсенето и намирането на
работа: с най-нисък дял са тези от тях, които са посочили признак
„пол” като причина за отказ за наемане на работа (1,5%). С много повисок относителен дял са респондентите посочили признаците „условия на труд” (32,5%) и „ниска квалификация” (25%). С най-голям дял
са тези от анкетираните, които са посочили признака „заплащане на
труда” (38%) като фактор за търсене, намиране и наемане на работа,
респективно с най-висока вероятност за дискриминационни прояви и
практики на пазара на труда.
Оценката на стойностите на изследваните причини, а и признаци
за дискриминация извежда на преден план значимостта на равното
заплащане на труда като основен източник на неравнопоставеност
предимно на жените в сферата на труда, която често се проявява в съответни форми на дискриминация. Направеният съществен извод предопределя необходимостта и целесъобразността от по-обстойно изследване на широко прокламирания профил „ равно заплащане за равностоен труд”. Трябва, обаче, да се отбележи, че несъблюдаването на
този принцип от страна на работодателите на пазара на труда при
предлагането на свободни работни места, както и в заетостта поставя
бариери пред жените, ограничаващи тяхното участие в трудово-пазарната конкуренция. Този факт въздейства негативно възху повишаването на темпа на заетостта и постигането на целите на Стратегия „Европа -2020” и по-конкретно постигавнето на 75% заетост на жените.
Принципът „равно заплащане за равностоен труд” е провъзгласен в основополагащия международен документ – Конвенция №100 на
МОТ за равенство в заплащането на работниците – мъже и жени за ра-
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вен труд” от 1951 г., ратифицирано от България в 1956 г., но обнародвана едва през 1997 г. От тогава Конвенцията се обособява като част
от вътрешното право на България. Задължителен характер придобиват
постановките като: създаване на адекватна правна среда; разработване на подходяща система за остойностяване и заплащане на труда;
уреждане на взаимоотношенията между работниците и наетите с колективни трудови договори, включващи съответни клаузи относно
равното заплащане по пол.
В Европейската правна уредба принципът „равно заплащане за
равностоен труд” е включен в „Директива 2006/54/ ЕО относно прилагането на принципа на равните възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите”. Прилагането на
този принцип е доразвито в националните закони на страните – членки на ЕС, но той все още не е реалност на работното място7. В същия
източник се отбелязва, че в мащабното проучване на Европейския институт за равенство между половете (EUGE) се подчертава негативният
ефект от неравнопоставеното заплащане на жените не само върху самите жени, но и върху обществото като цяло.Съществува силна емпирична връзка между разликите в заплащането на жените и мъжете
БВП (брутен вътрешен продукт), бедността, вкл. сред децата, както и
„цената” на недостатъчното използване уменията на жените.
В този контекст е необходимо да се отбележи, че в националната
правна уредба са транспонирани всички европейски норми и стандарти, което формално позволява и задължава към реално прилагане на
принципа за равно заплащане труда на жените и мъжете. Фактът, обаче, че все още се проявяват дискриминационни практики, доказва неефективното приложане на този принцип. В сферата на пазара на труда те биха могли да се квалифицират като дискриминационен натиск –
поради икономически, социални и семейни причини с утежняващ ха-

7

Становище относно разликата в заплащането на двата пола, Консултативен комитет за равни възможности за жените и мъжете, Европейска комисия, 2017, с.3.
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рактер, жените са принудени да приемат по-ниско заплащане в сравнение с мъжете. Именно под влиянието на посочените причини и фактори се генерира по-голямата част от разликите в заплащането на жените и мъжете. С оглед целта на настоящето изследване е особено
важно да се идентифицира и тази част от разликите в заплащането,
която е в резултат от действието и на фактора дискриминация, т.е. от
прилагането на разни дискриминационни практики спрямо жените. С
тази постановка се приема, че между прилагането на принципа „равно
заплащане за равностоен труд” и социално-икономическите практики
от страна на работодателите съществува конфликт на интереси.
Идентифицирането на дискриминационен елемент в състава на
разликите в заплащането на жените и мъжете също така изисква да се
установят и реалните причини за неговото възникване или действие.
Основните признаци със социално-икономически характер, пораждащи неравнопоставеност или дискриминация на жените на пазара на труда най-общо са следните:
• Наличието на хоризонтална сегрегация, измерваща мащаба на
различията и неравествата в труда между жените и мъжете и поконкретно разпределението на женската работна сила по икономически дейности, т.е. по отрасли и сфери. Установилите се стериотипи относно „женски” и „мъжки” професии продопределят
отрасловата и професионалната ориентация на жените на пазара
на труда. Те се концентрират в традиционни за тях отрасли или
сфери, в които възнаграждението на труда е твърде ниско. В последните пет години обаче се забелязва известно преструктуриране и насочване на жените със съответно образование към иновативни информационни технологии. Този процес ,обаче, е продължителен, заради което и в близко бъдеще може да се констатира и наличие на процеси и форми на хоризонтална сегрегация
– предпоставка за възникване на дискриминационни прояви.
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• Подобна е ситуацията и по-отношение на т.нар. вертикална сегрегация, която отразява позициите на жените в длъжностните
йерархични нива. Тези позиции се предопределят на пазара на
труда, където жените все по-активно се насочват към позицията
„ръководител”. Към 2017 г. съотношението между жените и мъжете при позицията „ръководител” е 62%:38%8. Видимо се очертава тенденция към повишаване позиционирането на жените на
ръководни длъжности, което пък, от своя страна, може да бъде
или вече е определен фактор и за намаляването на разликите в
заплащането на труда между жените и мъжете. Последното твърдение се доказва и от посоченото съотношение за България със
средното за ЕС, което възлиза на 67%:33%. Тези обнадеждаващи констатации дават основание да се направи извода, че в България постепенно се нормализира баланса между търсенето и
предлагането на женската работна сила на пазара на труда.
Целесъобразно е да се изтъкне, че не с по-малка сила се проявяват въздействията на фактора семеен статус на жените, а и, поточно, на жените-майки върху тяхното участие и поведение на пазара на труда. Не е въобще за пренебрегване или подценяване и
фактът, че броят и възрастта на децата в семейството са значими
величини, водещи да негативни последствия за жените майки, като:
ограничаване на тяхното участие в пазара на труда; деквалификация, водеща до понижаване цената на труда на жените-майки, респективно до повишаване разликите в заплащането на труда на жените и мъжете; възникване на неравнопоставеност спрямо женитемайки с по-малки деца на пазара на труда, често преминаваща и в
дискриминация. Очевидно, положителните промени в ситуацията на
пазара на труда, които довеждат и до премахване на бариерите, ограничаващи участието на жените в трудово-пазарната конкурен-

8

Животът на жените и мъжете в Европа,статистически портрет ,Eurostat, НСИ, 2017 г., с.15
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ция, трябва да са насочени и към по-ефективна инфраструктура за
съчетаване на семейните с професионалните им оттговорности.
Успоредно с тези мерки е необходимо да се приложи системата
от препоръки, предложени от Европейската комисия9, които целят и
преодоляване на разликите в заплащането на труда на жените и
мъжете. По-важните от тези препоръки се отнасят до: ограничаване
и премахване на сегрегацията на жените в отраслите и сферите на
икономическите дейности; подобряване на „валоризацията на уменията, усилията и отговорностите на жените”; синхронизиране и
информиране за разликите в заплащането на жените и мъжете. За
отбелязване е също така, че особена значимост се придава и на
постигането на повече прозрачност в системите на заплащане с цел
да се повиши информираността на жените относно ситуацията на
пазара на труда. Конкретните 6 мерки, които се и препоръчват, се
състоят в: предоставяне на правото на информация за равнището
на заплащане на жените и мъжете за равностоен труд; редовно отчитане на работодателите за структурата на възнагражденията по
категории длъжности, разпределени по пол; включване на проблемите на равното заплащане в колективните трудови договори10.
Прилагането на тази съвкупност от реални и практически действени мерки за минимизиране на разликите в заплащането на труда
на жените и мъжете е ключов фактор за постигането на ефективни
резултати по отношение на реалното внедряване на принципа „равно заплащане за равностоен труд”. С висока степен на сигурност,
може да се твърди, че този подход е залог за ограничаване и/или
елиминиране на проявите на дискриминацията спрямо жените.

9

Цит.източник, Становище относно разликата в заплащането на двата пола,Консултативен комитет за
равни възможности за жените и мъжете, Европейска комисия, 2017, с.7.
10
Цит. източник, Становище относно разликата в заплащането на двата пола,Консултативен комитет за
равни възможности за жените и мъжете, Европейска комисия, 2017, с.5; в становището се посочва, че е
изготвен Доклад за изпълнението на Препоръката за прозрачност на заплащането на труда на жените и
мъжете, приет от Европейската комисия през м.ноември 2017 г.
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Защита на жените от дискриминация на пазара на труда
Детайлните анализи на причините, факторите и формите на зараждане и проявление на дискриминация спрямо жените на пазара на
труда дават съответна възможност за определяне и систематизиране
на целенасочени политики и ефективни мерки за превенция и защита
от дискриминация. Конкуренцията между жените и мъжете на пазара
на труда се базира главно върху различията между тях по степента на
образование и/или професионална квалификация. Разликите в качествените оценки на човешкия ресурс по пол очертават целите и задачите на политиките и мерките за постигането на равнопоставеност и равни възможности на жените, както и за превенция и защита от дискриминация. Целесъобразно е политиките и мерките да бъдат насочени и
към ограничаване на действието на основните фактори, влияещи върху процесите, пораждащи условия за дискриминационни прояви. Както
вече се отбеляза, най-важната предпоставка за постигането на пазар
на труда, свободен от дискриминация, е реалното спазване на законовите разпоредби от съответните нормативни документи и особено от
двата основни закони в тази сфера – Законът за защита от дискриминация и Законът за равнопоставеност на жените и мъжете. Предвидените в тези закони постановки взаимно се обуславят и допълват. Със
закона за равнопоставеност на жените и мъжете се визират съвременните изисквания на мерките за осигуряване на равни възможности по
пол, респективно за ефикасна превенция на прояви на дискриминация
спрямо жените. Законът за защита от дискриминация визира правните
гаранции за защитата на жените в случаите на реална дискриминация.
С оглед на важността на критерия „качество на женската работна
сила” първостепенно значение придобиват политиките и мерките насочени към подобряване на нейната образователна и професионална
структура, както и към повишаване степента на квалификация, съобразно съвременните изисквания. Съгласуването на потребностите и
предпочитанията на работодателите със системите за образование,
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професионално ориентиране и квалификация може/трябва да осигури
добър баланс на търсенето и предлагането на женска работна сила на
пазара на труда. По отношение на безработните жени с по-висока продължителност на безработицата е целесъобразно да се организира съответно обучение, квалификация и преквалификация с оглед на търсените понастоящем и в близко бъдеще специалисти, особено в сферата на иновативните и информационните технологии. Тук се имат предвид предимно безработните жени с висше образование по специалности, свързани в по-голяма степен с новите направления. Прави впечатление, че жените в България проявяват забележим стремеж към съвременните информационни технологии като при това демонстрират и
завидни качества. Според данни на Евростат, жените в България, работещи в сферата на компютърните технологии, са два пъти повече от
средния им брой за ЕС, а броят на тези, заети в областта на информационните технологии за България, възлиза на 28% срещу 16% за ЕС11.
Твърде обнадеждаващ е и фактът, че от обучаваните в специалности,
свързани с информационни технологии, 34,4% от всички учащи в този
профил са момичета и жени. Очевидно е, че посочените данни опровергават всякакви твърдения относно съществуването на възможности
за прояви на дискриминация и на вертикална сегрегация. Работещите
в тези сфери жени явно притежават необходимите професионални качества и способности за кариерно развитие, както и за екипна работа.
Констатираните особено положителни тенденции, обаче, се отнасят предимно за иновативните информационни технологии. Необходимо е да се създадат много повече и по-добри предпоставки и условия
за подобно професионално развитие на жените и в другите сфери с
технически профил, т.е. в специалностите, които в момента представляват интерес за работодателите, за икономиката, но и за обществото.

11

Евростат, ЕС, 2017 г.
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Чрез провеждането на целенасочени политики и ефективни мерки за повишаване на образователните и квалификационните степени
на жените може/трябва да се постига и поддържане на нужната способност за заетост. Само по този начин е възможно да се преодолеят и
съществуващите прояви на хоризонтална, както и на вертикална сегрегация на жените, често граничещи и с дискриминационни практики.
Определено и много важно място в системата от политики и мерки за предотвратяване на дискриминационни прояви заемат насърчителните или в определени случаи санкциониращи мерки и спрямо работодателите. Налице е известен напредък в поведението на работодателите към жените на пазара на труда. Този факт е в резултат и от
прилагането на нормите и стандартите на правната уредба за защита
на жените на пазара на труда, а особено и на двата основни закони за
защита от дискриминация и за равнопоставеност на жените и мъжете.
С най-голяма значимост са насърчителните мерки към работодателите,
имащи висока икономическа и социална ефективност. Те се състоят
главно в предоставянето на работодателите на данъчни облекчения.
Откриването на нови работни места, чрез субсидиране от държавния бюджет, предназначени за безработни и рискови групи жени е
важен стимул и за работодателите, който е особено ефикасен при
премахването на дисбалансите на пазара на труда, както и срещу възникването на неравнопоставеност/дискриминация на уязвимите жени.
С оглед на констатираните дискриминационни прояви по отношение на
възрастовата характеристика на жените е необходимо да се формулират насърчителни мерки за наемане от работодателите на безработни
млади жени на възраст до 34 години, особено ако отглеждат малки деца, но и на безработни жени на 50+-годишна възраст. Прилагането на
санкциониращи мерки обаче към работодателите е оправдано в случаи
на проявена дискриминация на жени от рисковите групи: самотни майки, многодетни майки, жени в най-ниските и най-високите възрастови
интервали, жени в бременност и майчинство, или жени с увреждания.
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Идентифицираните рискови групи жени е целесъобразно и да се
обособят като обект на защита в специфична съвкупност от политики
и мерки, осигуряващи равни възможности и равнопоставеност, както
между жените и мъжете, така и в самите групи на жените в риск.
Постигането на ниски стойности на безработица общо и при жените, в резултат преди всичко на сравнително високия икономически
растеж, както и на провежданите политики и ефективни управленски
решения в сферата на пазара на труда с цел повишаване на устойчивостта, но и гъвкавия характер на трудово-пазарната среда, доведе до
чувствително балансиране на търсенето и предлагането на женската
работна сила. Тези факти предпоставят сравнително ниската степен на
неравнопоставеност и ограничените възможности за прояви на дискриминация по отношение на жените.
Заключение
В процеса на изследването се констатира, че ситуацията на пазара на труда изисква високо качество на женския труд, съвременно
образование и добра професионална квалификация, съобразена с реалностите и предизвикателствата на средата. Този значим факт обаче
поражда и различни типове условия за дискриминационен натиск върху жените с ниска образователна и квалификационна степен, които са
принудени или по взаимно съгласие с работодателите да приемат тежки и непривлекателни условия на труд с минимално заплащане.
В резултат на изследването се установи също, че сравнително в
по-висока степен е проявлението на т.нар. множествена дискриминация. В трудовата сфера често се разкриват комбинации от преплетено
влияние на факторите и признаците по пол, възраст, образование, семеен статус и пр., които действат едновременно и засилват негативното въздействие върху жените. В случай, когато качеството на женската
работна сила се разминава с потребностите и предпочитанията на работодателите, възникват условия и за прояви на дискриминация спря-
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мо жените. Не е за пренебрегване и фактът, че работодателите проявяват неписани условия за неангажираност на жените с отглеждането
на малки деца, както и за ограничаване на техните стремежи за професионално и кариерно развитие. Тези факти са предпоставки за възникването на хоризонтална и вертикална сегрегация в заетостта.
На пазара на труда, обаче, се формират различни типове ситуации, при които високообразовани и висококвалифицирани жени имат
сравнително ограничен достъп до ИТ сектора. Понастоящем те имат
големия шанс да се възползват от значителното несъответствие между
търсенето и предлагането на специалисти в този сектор. Необходимо е
да се изтъкне, че броят на жените с подходящо образование и квалификация не е малък и те вече усилено се ориентират към ИТ сектора.
Установяването на различията между жените и мъжете по отношение на тяхната икономическа активност и степен на безработица
предопределя възможности за възникване на различни дискриминационни прояви. Включването в анализа и на признака „възраст” разкрива т.нар. възрастова дискриминация. Тя се проявява предимно във
възрастовия интервал, в който жените обикновено са заети с отглеждането на своите малки деца, а също така и в интервала „55-64 г.”,
когато жените се третират като контингент в предпенсионна възраст.
Политиките и мерките за постигане на реална равнопоставеност
на пазара на труда обаче са или трябва да бъдат насочени главно към
ограничаване и даже към фактическо преодоляване на разликите в
степента на качествените оценки на човешкият ресурс по пол. Те се
съчетават с политиките и мерките за превенция и защита от дискриминация. Важно място в системата от политики и мерки заемат насърчителните и санкциониращи мерки по отношение на работодателите.
Необходимо е също така да се изтъкне, че понастоящем дисбалансите между женския и мъжкия труд на пазара на труда са доста ограничени, като в по-голяма степен обаче те се регистрират най-вече
при уязвимите групи в риск от дискриминация.
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Целесъобразно е и да се отбележи, че по отношение на защитата
на жените от дискриминация много съществена и реална значимост
имат действията на Комисията за защита от дискриминация като единствен орган по равнопоставеност в България, която, прилагайки Закона за защита от дискриминация, извършва доста разнообразна съвкупност от дейности по превенция и защита от дискриминация.
Изследването освен това показва, че чрез едновременното прилагане на Закона за защита от дискриминация и Закона за равнопоставеност на жените и мъжете се осигурява провеждането на необходимите политики, мерки и санкции, насочени към защита на жените от
дискриминация, както и към постигането на равнопоставеност, равни
възможности и социално включване на рисковите общности на жените.
Постигането на такава равнопоставеност и подобни шансове са част от
комплексната борба и срещу различните видове насилия над жените,
които обаче не са толкова физически, явно, практически забележими.
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ПЕРВЕРЗНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЗЛОУПОТРЕБА
С ТЕМАТА ЗА НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИТЕ
Максим Мизов
Както неведнъж се е случвало, понякога Историята си прави
много жестоки или солени шеги с дадено общество, при което внезапно (извежда на своите сцени) някакъв остър проблем в публичните
шумотевици, олелии и реакции, около когото „лъсва” (като кристален
огледален образ) истинската физиономия на случващото се в неговия
живот. Физиономия, която обаче често може да е трудно разпознаваема, пък и умело завоалирана, поради което и нейните превратни изображения, или превърнати смисли могат да се дешифрират единствено
от много разумни и почтени човешки същества – лица, или общности.
Така реално, фактически се получи у нас в дните непосредствено след празнуването на Нова година, когато гражданството беше
сюрпризирано или дори стреснато от връхлетялата го новина, а и от
взривната вълна на масови публични дебати по деликатния въпрос за
ратифицирането на Истанбулската конвенция. Конвенция, чиито текст
и послания могат и следва да се подкрепят безвъпросно и тотално
от всички в 99% от това, което е казано/написано в съдържанието и
посланието й, обаче само няколко термина, фрази бяха достатъчни, за
да наострят вниманието и предизвикат бурни недоволства, възмущения и гняв на обществеността, заради тяхната смислово-функционална
ориентация и предполагаемите опасни ефекти от нейната реализация.
Най-комичното или най-тъжното е, че тази изкуствено предизвикана социална врява на политиците, най-вече от управниците на ГЕРБ,
в българското общество би могла да се опише, при това и най-точно с
терминологията именно на една от тези фигури, които се превърнаха в
„мишени” на съмненията, подозренията, тревогите, страховете, възмущението и гнева на гражданите и експертите, подведени и „поведени
за носа” от неграмотни властници и лишени от родолюбие управници.
А това, което се случи и получи в тези дни и две-три седмици, може да
се вмести под семантичния знаменател на лансираното от Джефри Ни270

ки – известен изследовател на джендър теорията, която разбуни духовете, а и възпламени дискусиите по тежък проблем. Иде реч за терминологията и, по-точно, за дискурса около т.нар. морална паника,
свързана с ярката кристализация в публичния живот обикновено на
полярни социални настроения и нагласи, и то по значими, злободневни въпроси, при което изобщо не се търсят или обясняват истинските,
реалните проблеми около тяхното възникване, развитие или въздействие, а социалното внимание и публичната енергия на хората съвсем
целенасочено и завоалирано се фокусират към търсенето на определени „виновници” и „лова на вещици”, които обикновено трябва са от лагера на „аморалните, дегенеративните елементи”, или от териториите
на всевъзможни (смразяващи ума или кръвта) конспиративни теории.
Моралната паника, както аргументирано показва Джефри Ники,
е способна да се представи като ярък образ на крайно деликатна сфера, засегната в, от политиката, каквато е сферата на човешката интимност и секса, при което разсеяните, противопоставени помежду си
мнения и настроения умело се канализират и в политически енергии,
способни да провокират и произведат съответни социални изменения.
Както обаче показва Гейл Рубин – друга, също знаменита „икона”
на джендър-теорията и радикалната политическа борба за отстояване
правата на „нестандартните”, моралната паника отначало и повече засяга масата на тези, които са мишени или жертви на дискриминации и
репресии в конкретна жизнена сфера, а впоследствие връхлита и върху всички други сфери, поради което се стоварва и върху съдбата на
всеки гражданин, който е станал (потенциален или реален) фокус на
брутално/перфидно въдворени от управниците законодателни, правни
норми, закони и тежки санкции, като много рядко успява да разреши
възникналите реални проблеми и конфликти, защото най-често е умело насочвана към битка със социални илюзии, химери и симулации.1

1

Рубин, Г. Размышляя о сексе: заметки о радикальной теории сексуальных политик. – перевод Яны Боцман по изданию: Gayle Rubin, „Thinking Sex: Note for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, in
Carole S. Vance, ed., Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality (London: Pandora, 1989), pp. 267-319.
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Нещо подобно се случи в българските реалности и дебати около
ратификацията на Истанбулската конвенция. Политическото „цунами”,
предизвикано по този въпрос сред българската общественост, не може
да се мери с и даже ярко надминава (по сила и ефекти) редица други
събития или публични крамоли около доста злободневни казуси. Тази
конвенция реално подтикна собствениците на „фабриките” на политически илюзии и митове, заплахи и рискове, алтернативни визии, утопии и какотопии да заработят много трескаво, дори на пълни обороти.
За минути и часове тържищата и омазнените тезгяхи на политическите
партии се изпълниха с всевъзможни мостри или призиви за ефектни
услуги в съответната сфера, чрез които смисълът, а пък и ефектите на
въпросната конвенция бяха представени и по диаметрално противоположни, изцяло взаимоизключващи се версии на интерпретирането им.
Колкото и парадоксално, или даже абсурдно да звучи, една конвенция, посветена на борбата срещу насилието, се оказа по своята моментна и инструментална употреба форма и средство за изненадващо
и тотално насилие над обществото, което не й остана длъжно, а „върна
тъпкано” на нейните разноцветни поддръжници. Насилие, защото нейното депозиране и рекламиране бе съпроводено с въвеждане в публичен оборот на всевъзможни арсенали и репертоари на политическото
лицемерение, измами, заблуди, коварство и притворство, политическа
арогантност, бруталност и цинизъм, но при всички случаи и с неимоверно големи и трудно поносими дози на политизираното спекулиране
със и манипулиране на страховете на хората по този сложен въпрос.2

2

В продължение на седмици българската общественост беше системно и нагло заблуждавана, лъгана,
заплашвана или увещавана по всевъзможни начини. Многократно премиерът Б. Борисов, председателят
на Народното събрание Ц. Караянчева, ръководителят на парламентарната група на ГЕРБ Ц. Цветанов,
депутати и експерти на защитниците на конвенцията най-флагрантно подвеждаха гражданството с невярна, спекулативна и манипулативна информация относно възможните правилни или неправомерни
преводи и трактовки на възловите параграфи от съдържанието на текста, премълчавайки напълно приложението на Конвенцията, в което ясно и категорично се излагат позиции, абсолютно противоположни на
тезите им. Тези публични изяви на емблематични властови фигури разкриха пълната некомпететност на
властовите субекти, на държавните институции и свиканите под знамената експретни и анализатори,
които трябваше да убедят и склонят обществото да приете очевидно несъстоятелни и фалшиви визии.
Овластените представители на различни европейски и национални политически равнища и организации
лица демонстрираха абсолютно непознаване или недопустимо изкривяване, прикриване и премълчаване
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Изтънченото и изкусното, непохватното или нескопосаното боравене с
всякакви истини и псевдо-истини, с фалша и лъжата, с префасонирани
правди и атрактивни правдоподобия и т.н. бяха въвлечени, или употребени по възможно най-нечистоплътните начини в тази гнусна афера.
Когато накуп се струпат или действат подобни феномени, няма как
обществеността да стои невъзмутима, безразлична, пасивна и изобщо
нежелаеща някак си по-ясно да изрази своите пристрастия и позиции.
А се случи така, че всички най-тъмни и нечисти енергии, които витаят
в и господстват над обществено-историческата съдба и всекидневието
на българите през последните почти тридесет години тежък преход, се
събраха и пречупиха в (изкуствено и преднамерено коварно поднесената) лупа, от която се проточиха ярките снопове на светлина, заслепяваща редица важни истини, а, заедно с това, и разкриваща (на проникновения и буден разум) трагичното състояние, в което са изпаднали, пък и продължават да се срутват нашата държава и обществото й.
Цялата подмолност, лукавство, коварство, лицемерие, извратеност и порочност на самозваната политическа класа, която вече почти
три десетилетия превръща българското гражданство в тъпа, аморфна,
безлика, пасивна, умело контролирана или регулирана (в реакциите)
биомаса, чието единствено предназначение е да бъде суровина за исторически експерименти и безчовечни волунтаризми на властимащите,

на фундаментални и категорично недвусмислени истини от историята и теорията на джендър-темата.
Освен това гражданите бяха заблуждавани с много реални факти, които всеки човек можеше незабавно и
лесно да провери в Интернет, например, за броя и реда на приелите, или на ратифициралите страни въпросната конвенция, за естеството и начините на противодействие на съответни видове посегателства и
престъпления с характер на насилие над жените, за порядъка и възможните начини на заобикаляне или
ко-ригиране на спорните текстове, за правомерността и особеностите на вероятните санкции при евентуално нератифициране на конвенцията от страна на парламента, за политическите сили, стоящи зад или –
обратното – недвусмислено противопоставени на ратификацията на конвенцията. В целият този грандиозен, пъстроцветен и многогласен хор на съвършено неистини, откровени или даже „опашати” лъжи, на
чистопробни и нагли заблуди, на всевъзможни спекулации, манипулации и заплахи на обществеността
по морално и правно-политически съвсем недопустим начин, властта брутално или перфидно включи и
най-заинтересованите страни от ратификацията на конвенцията, които, естествено, бяха не в равнопоставеност, или даже в симетрия с публичните настроения и нагласи в обществото спрямо евентуалното ратифициране, или нежелание за подписване, а – тъкмо обратното, – в многократно надвишаващи подобни
съотношения представителства на заинтересованите НПО и други структури, които видимо щяха да се
облажат след вероятно ратифициране на взривилата българската общественост Истанбулска конвенция.
Фактически, над българското гражданско общество продължително, арогантно, брутално или перфидно,
скрито и систематично се оказваше огромно политическо и информационно насилие по този въпрос.
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сега, в този (сюблимен, умело подбран, а пък и подработен от различни сили и страни) момент се оказват извадени на показ, както чрез
инсинуациите на властниците, така и чрез реакциите на гражданите.
Символично и фактически, в публичното лансиране, коментиране
на един много труден, сложен, деликатен, а и взривоопасен проблем –
този за сексуалността, – казано с философска терминология, „диалектически се снеха” всички генерални характеристики и иманентни, субстанциални особености на властта или на политиката в държавата ни.
За да се проникне зад привидностите и симулакрите, за да се видят, чуят и проумеят истините за това, което перфидно или перверзно
се сервира на вниманието и коментариите на възбудените граждани по
злободневната тема, са нужни високи теоретични знания, аналитични
умения, интерпретативни способности и солидни аргументариуми, които не всеки простосмъртен човек в обществото ни притежава. Тъкмо на
подобни затруднения и условности разчитат нашите управници и политици, за да могат, от своя страна, да поднесат разнородни и многопосочни дискурсивни „блюда”, чрез които да задоволят настървените
„вълчи апетити” на гражданството по въпросите за ратификацията на
конвенцията, която мощно „тресе” общество ни в сегашната ситуация.
Открай време, от дълбините на историята се знае, че най-добър
помощник на властниците, особено при по-засукани случаи, е разбуждането на призраците на тревогите или стимулирането на кошмарите
на опасенията и страха на хората от нещо, което силно ги притеснява,
или посяга към нещо, което е особено драгоценно за тяхната душевност и битийност, а пък сексуалността е именно такава скъпоценност.
За какво насилие над жените става
(или би трябвало да става) дума?
Днес, когато политиците започнаха натрапчиво да насочват вниманието на обществеността към темата за насилието над жените, което
досега винаги се е смятало от тях за доста периферен въпрос, незаслужаващ по-специални грижи или постоянен контрол над неговите изблици, а пък и трафаретни прояви, естествено и неизбежно трябва да
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се поставят редица съществени проблеми, по които те в продължение
на дълги години, или пък даже в настоящата ситуация упорито мълчат.
На първо място, следва да се постави въпросът дали това отвратително явление е самороден продукт, ужасна емблема само на българския публичен/частен живот. Тоест, притежава ли насилието над
жените други, чуждестранни образи, въплъщения, които са прекалено
сходни, аналогични или „огледално” еднакви с родните му измерения.
Защото „сервираните” на вниманието и коментариите на българската
общественост тези или аргументи във връзка с конвенцията умишлено
и систематично произвеждат внушения и убеждения, че нашата страна
е едва ли не безспорен лидер в посегателствата, насилията над жените, докато коректните справки и фактологии сочат различна картина.
Освен това текстовете на Истанбулската конвенция въвеждат в правния мир, а и съответно като предмет на преследване и санкциониране
форми и начини на насилие над жените, които нямат никакво историческо или традиционно представителство или разпространение у нас.3
Тогава съвсем естествено, закономерно, логично и резонно изникват
неудобните за властта въпроси защо това се прави и кому е изгодно,
които обаче властимащите подминават с упорито мълчание и наглост.
В този контекст е от огромно значение да се представи и интерпретира (дори в съвсем лаконичен или схематичен вид) дали и доколко
това явление (исторически и всекидневно) съществува в най-развитите държави и граждански общества, считани освен това за еталонни,
за цитадели на съвременната либерална представителна демокрация.
Защото извадените в медиите справки, свидетелства и аргументи, при
това от авторитетни и публично известни с пристрастието си към истината учени, експерти и анализатори, илюстрираха съвършено противоположна картина на онази, която управниците сервират на народа.
3

Например, вкарването на законови текстове, предвиждащи правно преследване и наказания за лица,
които извършват без съгласието на децата, подрастващите и жените обрязване на половите им органи,
практика, която е широко разпространена в Африка и мюсюлманския свят, но нямаща каквито и да е
присъствие и проявление в нашата история и всекидневност, естествено пораждат въпросите, дали такова въвеждане на подобни параграфи и законови текстове не е прелюдия към мощно инфилтриране в българската държава на имигранти от региони от целия свят, където въпросните практики са силно развити.
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Оказа се, че образцови в демократично отношение западно-европейски държави или общества надминават и то не с някакви дребни, или
пренебрежими проценти, а в многократни пъти наличието на тежки,
или по-леки прояви на насилие над жените в Източна Европа и у нас.
Фактически се извършват аморални подмени на истини, които са
реалности, или се правят опити да се вменят в обществеността неправомерни чувства за вина, угризение на съвестта и други под. за неща,
които не са част от традиционния, или днешния начин на живот у нас.
На второ място, трябва непременно да се запита, ако практически съществуват такива прилики, то не стоят ли зад тях (в качеството
си на техни причини) и редица универсални закономерности, някои от
които идват от историческото минало, други пък – от характерните за
пулсиращото настояще условия и нрави, и дори закономерности, които
имат валидност и власт в целия свят. И, ако отговорът бъде положителен, си заслужава да се видят и обяснят какви по (истински и реален)
произход, същност, съдържание и функционалност са тези причини.
На трето място, изниква проблемът защо точно в този исторически момент вниманието на обществеността – eвропейска или национална – се фокусира или задържа към нещо, което очевидно притежава
изключително протяжна, но потресаващо сложна, или тежка история,
а пък и непрестанно е давало, но и продължава да дава заявки за своето (прекалено вредоносно) наличие във всекидневието на жените.
В този ракурс са напълно възможни или необходими редица други, също достатъчно съществени питания, но дори тези вече ни стигат.
Насилието над жените има много дълга, а и сложна историческа
биография, започваща от праисторическите времена на господството
на патриархата и стигаща до нашата смутна и преломна съвременност,
пълна с всевъзможни и ужасяващи насилия.4 Затова историята на жените не може да бъде цялостно и правилно разбрана без историята на
4

Колкото и парадоксално да звучи, или изглежда, патриархатът все още продължава дагосподства, например в нашите дигитални светове, реалности и нрави, защото, както сочат авторитетни съвременни
научни изследвания, повече от 90% от компютърните игри са буквално сътворени и „орнаментирани” по
неговите зловещи канони, според които насилието е вековечна и неотменна черта на мъжката природа.
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насилията над тяхната душевност, телесност, битност и битийност, на
ограниченията или препятствията, които са им налагани и вменявани в
публичния/частния живот. Това означава, че насилието над жените не
може да бъде прекалено лесно, а и бързо премахнато, още по-малко с
формални правни процедури и кухи политически декларации, до каквито обикновено се стига, щом политиците решат да решат този проблем. Тогава следва да се попита: кому е изгодно или кому служи едно
такова, прекалено загрижено, а и конюнктурно възцарено в публичните дискурси, натрапване, но и редуцирано (в едностранчивостта си)
третиране на вечна проблема, за която „времето сякаш е спряло”, или
се придвижвало с темповете на изменението на формите, ала не и на
същността на насилието над женската същност, природа, душевност,
телесност, или жизнена съдба. А един подобен разговор и отговор може да предложи твърде неприятни изненади за онези, които всячески
се стремят или опитват да се възползват от тази много деликатна тема.
Във всички исторически епохи от еволюцията на човечеството и
развитието на определени типове общества насилието като социокултурен феномен е притежавало както своите многобройни, но и упорити
поддръжници, така и своите критици, отрицатели, като вторите са били, естествено, доста по-малобройни, а и лишени от ефективна власт.
Извеждането на преден план или поставяне във фокуса на вниманието днес на тази вечна, но и, същевременно, актуално злободневна тема несъмнено притежава и своите твърде сериозни причини, пък
и доста протяжни обяснения, на които тук и сега няма нито достатъчно
време, нито пък съществува нужда много по-подробно да се спираме.
Както винаги в политиката, така и в нашето настояще лансирането на подобни въпроси има преди всичко своите инструментални телеологии и завоалирани биографии. То съвсем не е плод на искрени
желания, безкористни намерения, морални стремежи или на ефективни опити те реално, но и оптимално да бъдат практически разрешени.
Днес също извеждането напред, поставянето в обектива на публичното внимание на този щекотлив, деликатен и труден за практическо ре277

шаване проблем са средства и начини за постигане на успехи в съвършено други посоки и сфери, които се премълчават или прикриват, но и
за които обществеността не бива да бъде предупреждавана навреме.5
Насилие над жените исторически е имало и има, при това в огромни, дори неизчислими количества, както у нас, така и навсякъде
по света, в т.ч. дори в най-демократичните държави и в цивилизовано
развитите граждански общества. Днес никъде по света не съществува
поне една истински влиятелна цивилизация или мощна култура, която
да ознаменува реална, фактическа равнопоставеност на представителите на мъжкия и женския пол. Обратното, – естествени, универсални,
но и тотално разпространени са противоположните версии, реалности,
при която мъжкото господство над жените е явен и банален феномен.
Исторически много трудната, а и продължителна борба на жените за извоюване и признаване на техните права и свободи, за равноправност и равностойност с мъжете в публичния или честния им живот
притежава извънредно богата колекция в Музея на паметта на човечеството, или в този на разнообразните колекции на Феминистките визии и съпротиви, копнеещи за един друг свят и начин на живот на жените, където човешките същества ще са вече наистина равноправни.
Фактът, че познатите днес на образованите европейци стари религиозни митологии, култове или конфесионални практики, въздаващи
известно равенство на представителите на двата пола, са били считани за еретически, поради което са били и жестоко преследвани, или
целенасочено и безпощадно унищожавани, е достатъчно показателен.
Затова е съвсем естествено, пък и закономерно във времена, или
при обществени нрави, в които насилията над жените (като род, вид и
индивиди) се засилват многократно и стават огромна заплаха за нормалното им психически и физическо здраве, темата за насилието над
жените да бъде изведена на предни позиции от страна на политиците,
5

У нас експлоатирането на масовото фиксиране към амбивалентното представяне и коментиране на Истанбулската конвенция дойде в момент, когато пред официалните власти се поставяха тежки въпроси, а и
когато гърмяха един след друг скандали около нейни представители, или упреци и обвинения за некомпетентност, несправяне, корупция и престъпно използване на служебния статус от редица властимащи.
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без това да означава, че те вършат това наистина с морално безкористни мотиви, с твърдата убеденост и воля реално и практически да подобрят съдбите на жените в това крайно неприятно отношение. Обичайният случай в този контекст е подобни въпроси да бъдат съвсем
умишлено и конюнктурно, а и перфидно експлоатирани от политиците,
след което те отново да потънат в мрак и забвение до следващия случай, когато отново ще трябва да бъдат целево „възкресени”. Защото
темата за женското насилие може да бъде и насилствено въдворявана,
и перфидно използвана неведнъж, и със съвсем друго предназначение
от страна на властниците в света – предназначение, което не бива да
стане ясно на широки кръгове на обществеността, а е известно единствено на посветените в неговата цел или на добре запознати експерти.
Освен това, съвсем очевидно, но и разбираемо е, че зад подобно
одиозно явление стоят колосални и дълготрайни комплекси от причини или фактори, които го обуславят в света, в Европа, в пределите или
реалностите на отечествената ни история, а и настояще. А тези комплекси са универсални и общовалидни за горчивата историческа участ
и за тежкото ежедневие на представителките на т.нар. „слаб пол” или
„нежен пол”, които винаги са били поставяни в крайно неравноправни,
неравностойни и несправедливи (от хуманна гледна точка) отношения,
или зависимости от „силния пол”. Тези причини и фактори имат разнороден произход и естество, своеобразни отлики или специфики, но, в
крайна сметка, обуславят и катализират още по-здраво това насилие.
Обясненията, оправданията, ултиматумите и заплахите, че сега
цивилизована и демократична Европа ще гледа с неодобрение към отказа за ратифицирането на конвенцията, биха могли да бъдат лесно и
бързо парирани с въпроси от типа: какво собствено направи интегрираща се Европа за намаляване или реално премахване на комплексните форми на насилие над жените през последните три десетилетия; защо обединена Европа използва двойни стандарти при оценката на реалностите и нравите в отделни страни; какъв е реалният принос на
Стария континент за ескалацията и плурализацията на насилническите
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форми и технологии над жените в края на ХХ и началото на ХХІ век, и
т.н. За жалост, това са крайно неприятни проблеми и сложни теми, по
които нито европейските, нито българските политици желаят да отронят и една дума, или не започват сериозни дискусии, спешни анализи.
Първо, защото великите сили от Европа не се възпротивиха, а дейно
участваха в редица (съзнателно предизвикани от тях, пък и от САЩ)
военни конфликти, граждански войни, „цветни революции”, икономически и политически конфликти в глобалния свят и дори в пределите
на Стария свят. Количеството и качеството на такива, при това зловещи събития надхвърлят всички досегашни исторически драми и трагедии от предходни времена или общества, въпреки крайно смешните и
лицемерни идеологически „мантри”, че живеем във възможно най-доброто от всички времена, но и в най-демократичния от всички светове.
Изглежда, световната олигархия толкова се е самозабравала, че вече
си въобразява, че може безнаказано да втълпява на съвременното човечество, че то съществува във времена и нрави, които могат лесно да
бъдат описани, обяснени, тълкувани с парадигми на Лайбниц от ХV в.6
Второ, съвременният неолиберално конструиран и контролиран
глобален свят с неговия привидно свободен пазар имат системни нужди от свежа, здрава и евтина работна сила, която може да се експлоатира по най-безчовечен и безнаказан начин. И в този план, жените са
много удобен или полезен „човешки материал” за богатите държави.
Трафикът на жени, използвани в „сивата” или „черната” незаконни
икономики главоломно расте и то най-вече в най-развитите и смятани-

6

Тъкмо по време на дебатите за Истанбулската конвенция на вниманието на българската общественост
бе за пръв път представена, макар и лаконично обяснена на родната медийна публика, теоретичната схема и дискретния инструментариум за целево и тотално манипулиране на обществото, разработени от
американския изследовател Джоузеф Овъртън и известни в тесните професионални или научни среди
като „Прозорецът на Овъртън”. Според проекта на Дж. Овъртън дори най-абсурдните или мракобесни,
обществено опасни и морално пагубни идеи могат твърде лесно и изумително бързо да се инфилтрират в
масовата психика и общественото съзнание, стига властите да се решат да приведат в действие определен тип технологии за подвеждане и заблуда на гражданството. Тези технолгии са способни да осигурят
дори и на най-фрапиращата глупост, или лъжа масовото възприемане, а пък и неподозирано публично
одобрение, дори екзалтирано гласуване в нейна полза, след което вече може и да се пристъпи – именно
на базата на депозираното (от обществеността) добро отношение и социално доверие, – и към съответно
правно-политическо, т.е. законово легитимиране на подобни антидемократични и антихуманни проекти.
Може да се каже, че в случая с въпросната конвенция към обществото беше приложен такъв репертоар.
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те за най-демократични страни. И само когато местната общественост
се разбунтува срещу този дъмпинг, едва тогава политиците започват
да „спрягат” темата за женската експлоатация – и то с друг замисъл.
Трето, Западът – европейски и американски, – е най-вече този,
който непрестанно продължава обилно да бълва и залива глобалния
свят с огромна, пошла и перфидна културна продукция, която възпроизвежда стари или сервира нови, още по-пикантни, а и по-безчовечни
културни матрици, образи за подчинеността, зависимостта на „слабия”
от „силния пол”. Масовата култура, киното, театърът, художествената
литература, изкуството, медиите, а днес вече и интернет, социалните
мрежи, дигиталните светове и виртуалните нрави в развитите западни
страни не могат да се похвалят с истински, големи пробиви, още помалко с победи в битката за истинска равнопоставеност и равноценност на двата пола. Обратното, те продължават, дори ускоряват и умножават половите неравенства, несправедливости и зависимости чрез
продукции, произведения, творби, възпроизвеждащи вече познатото.
Четвърто, насилието над жените в Европа умишлено се премълчава и прикрива, въпреки че тя се оформя като център и крайна дестинация в криминалния трафик на жени, търговията с плът и незаконното прехвърляне на работна сила, която се експлоатира по най-безчовечен начин, и затова днес тя напълно оправдано се оприличава на
съвременни роби или робини, трудещи се (и то почти безплатно) за уж
свободния глобален пазар. Порнографията, секс-индустрията, публичните домове и сексуалните перверзии имат трайно разпространение,
мащабно влияние именно в най-развитите, най-богатите и най-силните
(политически, икономически и културно) държави – „еталони” и на
демокрацията. Педофилията, садо-мазо сексуалните техники и практики имат много дълготрайно и широко разпространение, а пък и „културни продукции” в, а и за тях да се изнасят именно от тези страни по
всички други краища на глобализирания и взаимно свързан съвременен свят. „Суровината”, „материалът”, „стоката” за задоволяване на
ненаситните потребности в този контекст се осигуряват от изпаднали в
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кризи и зависими от Запада страни и народи, каквато днес е и нашата
Родина, която е сред първенците в износа на женска плът, трафика на
жени за сексуална експлоатация, доставките на „дами за консумация”.
Пето, политическите и икономическите елити на водещите държави в Европа и в САЩ взимат най-дейно участие в целенасоченото
предизвикване и инструменталното поддържане на „верижни реакции”
от военни конфликти, граждански войни в други региони, които са
свързани с целево предизвикване на бежански кризи и потоци, които
силно дестабилизират националните законодателства и делегитимират
националните държави, което, впрочем, е част от пъклените и тайните
геостратегически сценарии за Новия световен ред7. Това, обаче, се отразява извънредно тежко на жените и в развитите, а най-вече в разбитите държави, които да подложени на системни и неописуемо ужасни премеждия по време на своите бежански орисии.8 Нека си спомним
тежките и многобройни криминални престъпления, сексуални посегателства, блудства и изнасилвания на жени, както по време на техните
бежански митарства, така и на жени в собствените им страни от официално „гостоприемно поканените” от управниците им бежанци, които
демонстративно и арогантно, брутално и системно не се съобразяват с
демократичните ценности, норми и нрави на приемащите ги общества.
Случаите в Германия, Швеция и сега с педофилския скандал, свързан
с хилядите изнасилени малолетни от имигранти във Великобритания,
който се прикрива чрез прозрачно скалъпената афера за отравянето
на руския шпионин, са напълно достатъчни в този неприятен контекст,
за да илюстрират, че не само не се работи в нужната посока, а дори,
обратно, всячески и умишлено се пречи Истината да се покаже наяве.

7

Виж подр.: Мизов, М. 2016. Бежанските вълни в контекста на един възможен глобален и конспиративен сценарий. – В: Геостратегическата ситуация и бежанските вълни – между хуманизма и агресията.
С., „Авангард Прима”, съставители: Л. Димитров и М. Мизов, с. 109-137.
8
Независимо от банално известния факт, че съотношението между мъжете и жените, които по различни,
политически, икономически или други причини и съображения се стремят и опитват да избягат, а и да се
установят предимно в най-развитите и богатите западно-европейски страни, е многократно в полза на
„силния пол”, едно комплексно и прецизно сравнение по полов признак на жертвите при тези бежански
трагедии несъмнено би установило доста осезаемо преимущество „в полза” на жените, подрастващите и
децата, които по пътищата към „обетованите” западни държави или общества намират и своята гибел.
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Шесто, не бива да се подминава с мълчание или пренебрежение
ескалацията на биологичното и психичното насилие над жени, които
се експлоатират в собствените им страни и в чужбина като насилствено принудени, или уж доброволно мотивирани да станат епизодично
или системно донори на ембриони, генетични тъкани, плазми, яйцеклетки, което днес става доходоносен, макар и незаконен, а най-вече
неморален, антихуманен бизнес, който обаче властите и бизнесът в
най-богатите западни страни изобщо не ограничават или не възпират.9
Този феномен не притежава исторически предишни аналози в биографията, еволюцията на човечеството от неговата поява, та чак досега –
допреди две-три десетилетия. Но поради ескалиращата импотентност
сред местното население, страните от „златния милиард” се нуждаят
от прясна кръв и свежа плът и затова (принудително или доброзорно)
привличат към себе си имигрантски кохорти от млади, здрави мъже и
жени. Така някогашната и кошмарно известна властова логика, техника и практика на Османската империя на еничарството (като начин,
средство и форма за селектиране, рекрутиране, експлоатиране на човешки генетичен материал и целево обезсилване на поробените страни) днес – по съвсем други начини, а и в съвременни форми – се възражда и масово възпроизвежда в пределите на сега доминиращата неолиберална идеология и в съградената от нея нова глобална империя.
Подобни тенденции не могат да подминат съдбата на уж по-слабия от
двата пола. Заедно с това, тези процеси са тясносвързани и с „източване” на млади, високообразовани кохорти от мъже и жени, които в
развитите и богатите страни-приемници се поставят на тежка и продължителна екзистенциална „диета”, докато не докажат своята лоялност към властта в страните, в които са имигрирали и не бъдат достатъчно експлоатирани в техните публични сектори на неравни с местните хора цени и други условия. Заставените от обстоятелствата млади
жени от този имигрантски сегмент да сключат смесени бракове трябва

9

Виж: Дикенсън, Д. 2012. Пазаруване на тела. Превръщане на телесните части в печалба. С., „АлтерА”.

283

да преживеят сериозни (житейски, битови, професионални, социални,
публични, правни и други) трудности, при което много от свободите и
правата им, свързани с тяхната културна и етническа принадлежност,
трябва да бъдат принудително преформатирани и заличени. Това културно насилие, което в богатите държави и уж демократично развити
западни общества, притежава съответните правно-политически регламентации и форми, обикновено не се вади на показ и не се обсъжда от
европейските властимащи елити, още по-малко от брюкселската администрация, която подхожда към него с равнодушие. А то е и свързано
със своеобразно историческо, но и с непрестанно всекидневно насилие над жени, които притежават такава сложна екзистенциална съдба.
Седмо, най-развитите, а и претендиращи да са най-демократични
държави в Европа „задават тон” за ограничаване и премахване на социалните придобивки и защити на жените в производството, в различни сфери, свързани с публичния и частния им живот. Както за емигриращите, така и за експлоатираните жени в собствените им държави (от
страна на чуждестранни предприемачи, бизнесмени, собственици, инвеститори или концесионери) трудовото, физическото, нравственото,
психичното и пр. насилие не се контролира и санкционира от местните
или държавните власти, заради което и надхвърля всичките нормални,
допустими, или изискуеми норми, и забрани за вреден за жените труд.
Поради недостига на работни места и липса на средства за живот, жените са принудени да кандидатстват и работят в опасни и тежки за организма им производствени сектори.10 А и в отраслите, където са преобладаваща част от трудовата сила, жените са подложени на безскрупулна и безчовечна експлоатация, работят повече от законово определените часове, при крайно тежки и вредни условия, за мизерно или
неравно с това на мъжете (за същата дейност) заплащане. Не случай10

Още К. Маркс в „Икономическия ръкопис от 1961-1863 г.” цитира свидетелства на свои съвременници,
които по категоричен начин удостоверяват приоритетното наемане и безжалостно експлоатиране преди
всичко на омъжени и с деца жени, защото те притежават повече добродетели от неомъжените и бездетните – по-трудолюбиви, изпълнителни, готови са на всякакви ощетяващи ги професионални ангажименти, не неприемвиливи за други работници трудови задължения и крайно несправедливи идоговорености,
при което се оказва, че нравствените добродетели могат да влияят опасно, дори гибелно за техния живот.
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но огромната част от реално заетите в „сивата” и „черната” икономика
са жени. Това е драматична и дори трагична картина, която е присъща
не само на родния икономически пейзаж. Тя е валидна и за стопанския живот и на най-развитите западни държави, в които мъжкото господство още не е снето от вахта в тяхното всекидневие и където инерциите за разлики в заплащането за равно положен труд продължават
да са още банално всекидневие за жените, заети в публичната сфера.
Свободният, търсещ единствено печалбата на всяка цена, пазар не се
церемони с правата на жените дори в сферата на тяхната бременност
и майчинство, не ги защитава, а, обратно, – дискриминира, репресира,
елиминира бъдещите или настоящите майки, като безпардонно лансира и отстоява претенциите си за неомъжени, или бездетни работнички.
Интензивността на труда, но и проникването във всички „пори на времето” на човешката екзистенция на професионалните ангажименти и
задължения се превръщат в неизбежно и сизифовско бреме за жените.
Свръхнатовареността изисква здрави организми и необременени психики, заради което предпочитанията на собствениците и днешните капиталисти са насочени най-вече към млади, неомъжени, а и бездетни
жени, освен в случаите, при които умишлено се наемет възрастни или
дори пенсионирани служителки, защото те са по-лоялни, сговорчиви и
отстъпчиви пред аморалните и незаконни изисквания на работодателя.
И в двата случая, обаче, се създават ред предпоставки и условия за
огромна, а нерядко и морално непочтенна конкуренция между жените.
Подобно състояние неизбежно поражда или развива вътрешно-полова,
генерационна конкуренция, безпощадни войни между представителки
на „слабия пол” за трудови места и кариерна мобилност, които се експлоатират цинично от мъжете и елитите. В тази социална, професионална среда и конкурентна атмосфера за жените над 35 г. е трудно да
си намерят добро работно място с високо заплащане, а за тези над 50
г. проблемът изглежда фатално предрешен – естествено, в негативна
посока; за тях единственото спасение е нищожното заплащане в сектори на „сивите” икономики. Подобна екзистенциална и професионал285

на драма не е присъща само за жените в изпаднали в тежки, продължителни кризи и зависимости държави и общества, като България, а
също и за милиони жени от страни от най-развития, богат и всемогъщ
Западен свят. Фактически, говорим и пишем за (историческо, политическо, социално, икономическо, психическо и морално) насилие над
жените или спрямо техните човешки съдби, което притежава универсални значения, но и общовалидни разпространения, и образи в света.
Хегемонията на неолиберализма обуславя драстични съкращавания на
всички (исторически постигнати с тежки и продължителни политически, икономически и социални борби) защитни механизми и придобивки, които днес се обявяват за противопоказни за ефективното развитие на конкурентоспособна, печеливша икономика в глобалния свят.
Вълните на остеритетни политики, затягане на коланите, флексибилност на работните места и графици, и редукции на трудовите ангажименти, и пр. се генерират и контролират от Брюксел и Западна Европа,
независимо от или въпреки факта, че най-тежки и трайни поражения
те дават в други, по-изостанали и зависими региони на континента. А
всичко това не минава изобщо безнаказано за публичния/частния живот на жените в тях. Освен това историческите и всекидневните драми
на съвременния прекариат имат доста по-одиозни контури, а пък и потежки последици в жизнените съдби на женските му представителки.11
Осмо, винаги, когато се заговори/пише за разнородното и многоликото насилие над жените се пренебрегва, омаловажава или елиминира колосалното символно насилие над тяхната психика и телесност,
свързано с извънредно динамичната смяна на модните вкусове, образци и стилове, присъща на съвременната епоха, а и на публичността й.
Жената публично и частно, исторически и всекидневно обитава жизнени светове, които са преизпълнени с разнородни и многолики символни и реални насилия над душата, ума, психиката, тялото и екзистенцията й, огромна част от които не са нейно истинско творение. Как-

11

Виж подр: Стендинг, Г. 2013. Прекариатът – новата опасна класа. С., ИК „Труд и прави”.
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то подчертава Джърмейн Гриър, женската красота е превърната форма
на мъжките представи за красиво тяло, а нейните модалности са производни на или са приспособени към директната, или опосредстваната
еволюция на мъжките вкусове, потребности.12 Ескалацията и плурализацията на всевъзможни сфери, логики, техники и практики на рекламирането на жената (в битността й на луксозна вещ, предназначена да
задоволява копнежите и щенията на „силния пол”, както и на фармакологията, парфюмерията, козметиката и пр.) са много тясно свързани
с представите за жените като обекти на похот или сладострастие, на
утоляване на сексуалните нагони и перверзии на мъжете в един свят,
в който сексът се представя за висша форма на демонстрация на колосална власт. Неслучайно съвременните феминистки теории и практически съпротиви разкриват и най-остро критикуват експлоатациите на
женската телесност и душевност в качеството им на полигони за възпроизводство и експериментиране на нови властови стратегии и тактики за продължаване на историческия мандат на мъжкото господство в
обществото.13 Префасонирането, инструменталното „инкрустиране” на,
а и контролирането над дамската визия и поведение (в публичното и
частното време-пространство-битие) стават исторически и всекидневно все по-мащабни, но, заедно с това, все по-перфидни, и по-опасни.
Те маркират (по своему) социалното и екзистенциалното мислене и
битие на жените, предопределяйки им съответни – изключително безкомпромисни, стриктни, трайни, но и всеобхватни – културни кодове и
поведенчески ригоризми за жизнените им проявления14, които мащабно преформатират половата същност в съответни инструментални социални роли, чието брутално или перфидно натрапване префасонира
и обезценява повторно женския пол. Затова и проблемът за баталиите
между полът и социалните роли на жената не принадлежи само на нашата съвременност, а вечен по генезис и практическа неразрешимост.
12

Виж подр.: Гриър, Дж. 2000. Жената. С.
Виж подр.: Бурдийо, 2002. П. Мъжкото господство. С., „ЛИК”.
14
Виж подр.: Кутра, Ж. 2002. Криза на града: мъжки и женски пространство. С., „HURA”; Фрес, Ж.
2004. Семейството и градът: двете владения. С., „HURA”.
13
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Могат да бъдат визирани и други блокове на насилие над жените
в пределите на постмодерната епоха и хегемонията на неолибералния
порядък, но и депозираните осем, струва ми се, са напълно достатъчни
и красноречиви, за да подскажат или релефно да разкрият, и морално
да изобличат „ахилесовите пети” на днешните инструментални фиксации и манипулации с темата за конвенцията срещу това насилие. Тъй
че можем/трябва да говорим за комплексно, тотално структурно насилие над жените, чиито императиви и координатни системи са конструират и декретират от най-силните (в политическо, икономическо и военно отношение) държави, обществата и културите им. Това насилие
пронизва, но и подчинява на своите волунтаризми и сценарии всички
жизнени сфери на жената като род, вид и индивид в смутната ни постмодерна съвременност. В този контекст днешната, неолиберално декретирана и контролирана, представителна демокрация се оказва генератор, обител и консуматор на такова мощно, опасно, вредно насилие.
В нейните ценностно-нормативни мрежи или капани неизбежно попада
всяка жена, колкото и тя да си въобразява, че може да е независима
от стихиите на тези тенденции. По тези деликатни въпроси европейските политици мълчат, не обелват нито дума, а техният маниер на поведение се превръща в знаков еталон и за домораслите ни властници.
Официалното признание на еврократите, че всяка трета жена в Европа
е жертва на насилие, е показател за неспособността на западната демокрация да се справи с този въпрос. Неолибералните митове и неоконсервативните клишета, според които истинското и „достойното” място на жената е само в кухнята, спалнята и при децата, се прокарват
по всички начини в публичното време-пространство-битие на днешните хора. Те не са историческо притежание и културно достояние само
на гледаните днес накриво от цивилизования свят „изостанали и консервативни българи, архаични по манталитета и маниерите си българки”, защото са валидни и за най-развити държави и западни общества.
Те са част от културното всекидневие на оксиденталния глобален свят.
Те не само не допринасят за, а дори мощно катализират насилията над
288

жените днес, реанимират стари и изобретяват нови технологии за репресии, тормоз над жените. Възкресението и натрапването на архаични
традиционни (предозирани с всевъзможни предразсъдъци и трафарети) визии не изключват, а налагат различни асортименти и репертоари
на физическо, психическо и морално насилие над жените, непрекъснато получават „солидно рамо”, твърда подкрепа от новите генерации
уж демократични, проевропейски ориентирани родни политици, които
(като папагали) повтарят мантрите на западните си ментори и вървят
безропотно по техните стъпки. Именно по тяхна воля, с тяхно знание,
съпричастие и съучастие българската държава и обществото ни се измениха дотолкова, че вече няма дори една-единствена жизнена сфера,
в която жените да притежават какъвто да е минимален имунитет и сигурност против евентуални посегателства или насилия над честта, достойнството и живота им. Точно обратното, – насилието над жените се
превърна от ексцесия в банално всекидневие; в тема, която е одиозна
и досадна за медийно гастролиращите политици, поне до настоящият
момент, в който те вече са заставени от обстоятелствата да му обърнат
внимание. Друг е въпросът, че малцина граждани вярват, че сегашната бурна логорея на властниците по темата за насилието над жените
ще доведе до съществени, а и практически ефекти, а най-вероятно ще
преповтори такива истории-истерии, които обществеността познава.
Защитата на жените от рискове, посегателства и агресии в публичния/частния им живот се оказа съществуваща единствено формално, на книга, в нескопосани и почти неприлагани в пълнота, ефективност в социалната практика закони, които само частично и инструментално, привидно и перфидно „защитават” жените, а всъщност отварят
нови проходи и дават нови тайни сигнали за ескалация на насилието.
Радикалното трансформиране или тоталното унищожение на солидни ценностно-нормативни блокове в публичния и частния живот на
българките, притежавали валидност векове или поне десетилетия наред, сега (с шеметна скорост и с безсмислена опърничавост) се извеждат от употреба, като се подменят с всевъзможни полуфабрикати или
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„стоки втора употреба”15 от богатите съкровищници на чужди страни и
народи. Фактически се получава така, че, вместо да се освобождават и
спасяват, днешните представителки на „нежния пол” все повече се
оказват в екзистенциална и историческа несигурност, и стават все понеобезопасени и негарантирани срещу всевъзможни насилия над тях.
Това съвсем не е историческа или всекидневна горчива, дори страшна
съдба единствено на българките, защото навсякъде в глобализирания
свят има такива процеси. Подобни колосални, съдбовни трансформации в света, обединяваща се Европа и в нашия държавно-обществения
организъм няма как да не се отразят, и при това отрицателно, върху
самосъзнанието, самочувствието, психиката, жизнените ориентации,
стратегии и тактики, а и на битийните координати на зашеметените от
ставащото хора. Те засягат и продължават да въздействат, и то крайно
вредно, и разрушително върху най-деликатните и интимните сфери от
жизнените светове на съвременните хора, свързани пряко или косвено
с техните сексуални ориентации, образци, практики, но и трафарети.
Обезчовечаването в историческата ни съвременност на реалностите и нравите, които тя е въдворила в жизнените светове на хора от
различни цивилизации и култури, държави или граждански общества,
нации и етнически, религиозни и пр. общности, е станало емблема на
процеси и тенденции, които имат всеобхватен периметър, и които засягат сексуалността и истинската защита на половия „суверенитет”.16
Постмодерните философии и идеологии, техните политическите
визуализации и практически реализации непрекъснато, „конвейерно”
фабрикуват, дистрибутират, рекламират и натрапват за консумации на
огромни човешки маси образци и модели на сексуално поведение, полово насилие и т.н., които взимат и страшни, пандемични измерения.

15

Виж подр.: Мизов, М. Мистериите на пазара и стоките „втора употреба” // Ново време, 2009, бр. № 11,
с. 117-144, а също от него и: Стоки „втора употреба” – за хора „второ качество”. – В: Етиката в българската икономика. С., 2009, с. 208-214.
16
Няма как в днешната постмодерна епоха и присъщите й политически логики и технологии, поставящи
под въпрос доскорошната очевадна понятност и смисловост на феноменолиите на суверенитета, да не се
изведат на преден план, във фокуса на управленческото и масовото съзнание и темите за половия суверенитет, който вече не притежава някогашните си исторически категорични силуети и символни значения.
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Не е случайност, каприз на духа на времето или шегите на историята,
а тяхна закономерност появата и бурните дискусии в научните среди
на темата за смъртта на човека. Въпреки любопитното обстоятелство,
че научите теории или хипотези отстояват версията за исторически
сигурна гибел на „силния пол” след известно време, което дори е изчислено и заради дефект в генома на мъжкия пол, исторически и всекидневно жертви на насилие, унизени, оскърбени, наранени, преследвани, пребити, изнасилени и умъртвявани са повече представителките
на „нежния пол”. Така историята на човечеството може да се опише и
през ужасната призма на систематично убийство на човека и човешкото в контекста на жената и нейната чест, достойнство и способности, а
и като непрестанно възкресение и триумф на човека, човещината в и
чрез Жената, като обичаща, грижовна, всеотдайна, предана, готова на
всичко за любимите същества. Превръщането на човешката личност в
комодифициран обект, в стока и пазарна вещ няма как да не се отрази
най-тежко, а и фатално на онези човешки същества, които (по историческа инерция и според пулсиращия контекст) са се оказали уязвими,
неспособни да отстояват пълноценно човешките си права и свободи, а
такива се оказват най-вече жените, вечно третирани като по-слаб пол.
Напред изплува образът, духът на историческо време, в което насилието е позволено, повсеместно налагано, макар формално и пустословно всячески заклеймявано и от онези, които го творят или тиражират.
Днес живеем в епоха, която е генератор и легитиматор на тотално историческо многолико насилие над човешките същества, каквото
досегашната еволюция на човечеството не знае. Това насилие покълва
и разцъфтява във всички сфери на жизнените светове на съвременните хора, деформирайки много тежко тяхната душевност, а и битийност.
Властта по самата си природа и функционалност е най-често забележима или завоалирана, т.е. превърната форма на насилие, което
може да се лансира в публичното време-пространство-битие в обратни
ипостаси, като инструмент, средство, начин и канал за ограничение и
премахване на насилието. Не случайно именно в нашата съвременно
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на гребена на вълната на нови изследвания и публикации се издига
темата за т.нар. токсични хора, за емоционалните вампири17, които в
контекста на половите връзки и корелации имат и съответни типажи –
на съпрузи, бащи, любовници, приятели и т.н. Именно затова колкото
по-могъща, по-неограничена и по-безнаказана става Властта, толкова
повече растат, ускорено се проявяват и нейните репресивни потенциални и актуални въплъщения. В днешната историческа епоха, както се
вижда и с просто око, Властта е по-силна от всякога, а и по-опасна за
човечеството в сравнение с всички предходни етапи от еволюцията на
човека и обществото. Концентрацията на властови ресурси или механизми в ръцете на малки, но всемогъщи олигархични елити, господстващи над света, няма предишни исторически аналози. Затова уязвимите, незащитените човешки същества, каквито открай време, а и досега
са жените, се оказват по-застрашени от нашествия, последици на разгулно действащата Власт, проникваща до всички фибри на човешката
екзистенция и подлагаща на произволите си човешката самоличност.
Днес огромни човешки маси, цели общества живеят с тревога и в
реалност, че животът им минава под бремето на исторически безпорядък и властови хаос. Това е потвърждение на факта, че дегизировките
и маскарадите на скритата власт са по-коварни, а и по-опасни от явно
действащата. Неслучайно постмодернизмът и неолиберализмът изведоха на предни линии, а и всячески обслужиха с нужните инструменти
дискурсите за паноптичността на властта, за нейното проектиране, но
и експлоатиране във всички сфери на човешкия живот. Дифузията на
властта, микрофизиката и химията на разпространението й в душевността и битийността на човешките същества в днешното време взимат
опасни размери. Не само реалните властови порядки и публични нрави се оказват питателни среди за инфилтрация или пролиферация на
всевъзможни типове насилия над разнополовите човешки същества. И
светът на виртуалните реалности, дигиталните нрави и комуникации,
17

Виж подр.: Бернстайни, А. 2017. Эмоциональные вампиры. Как вести себя с людьми, которые питаются вашей энергией. М., „София”.
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експлодиралите социални мрежи, интернет манипулациите с пост-истини и фалшиви новини също става „обетована земя” за пришествия и
господства на всевъзможни типове – стари, възкресени, актуално преформатирани или съвсем нови – насилия над човешките същества, съобразно с, или независимо от полово-сексуалните им разлики. Самата
тема за извеждане на преден план на борбата с пост-истините и фалшивите новини е достатъчно показателна и за символното насилие, на
което днес са подложени огромни множества от хора, и то в привидно
най-демократичните, богатите, развитите и силни държави, общества.
Неолибералният модел на глобален и привидно свободен пазар,
който се оказва не световно егалитарен, нито фактически неконтролиран и нерегулиран, а подвластен на тотални, макар и дискретно осъществявани, контролиращи интервенции, също внася колосални фондове, а не скромни лепти във фабрикуването, плурализацията и ескалацията на всевъзможни типове социални и други насилия, в т.ч. над
жените. Заради утвърдените, принудително възпроизвежданите социални роли, днешните жени са подложени на сериозни изпитания и натоварвания, многопосочни и тежки експлоатации в публичния/частния
им живот, на всякакви рискове и репресии. Те са най-лесните, първите, най-тежко страдащите от волунтаризма на комодификациите жертви във всички сфери на публичните или частните им жизнени светове.
Съвременният модел на либерална представителна демокрация
тотално се дезавуира и разкрива като несъстоятелен и неспособен да
се справи ефективно с проблемите за насилието над жените, понеже,
вместо да ги разрешава, той все повече ги усложнява и задълбочава.
„Стъкленият таван”, който той създава, а и поддържа и до ден днешен,
не е преодолян. Няма и скорошни изгледи това да се случи в историчността и всекидневието на жените. Политиката, макар от женски род,
е сфера основно за мъже, които всячески се възползват от нейните
ресурси и техники, за да възпроизвеждат господството си. Политиките
на оптимизация, усъвършенстване, покачване на рентабилността или
ефективността на работната сила и т.н. най-напред и най-тежко пора293

зяват жените, които са първи жертви на всякакви реформи за гъвкаво
време и трудова ангажираност в пазара. Всички пазарни реформи или
иновации най-напред удрят по съдбата на Жената като род, вид и индивид, а след това засягат представителите на обявения за „по-силен”
пол. На практика това означава, че комплексното насилие в икономическата и свързаните, или зависимите от нея жизнени среди неизбежно се умножава и ускорява, а тъй като жените са най-незащитени във
всички социално значими области, затова ескалиращото, плурализиращото се насилие ги връхлита най-често, най-напред, а и най-тежко.
Фактически, иде реч за тотално структурно насилие, засягащо много
по-тежко жените от мъжете, без това да означава, че последните са в
по-леко положение при днешните трансформации и тенденции, обусловени от пазарния тоталитаризъм, фундаментализъм, дори фашизъм.
Това насилие забележимо кристализира в историческата опърничавост
и непреодолима рутина на хилядолетно мухлясалото или плесенясалото нежелание на управниците да изравнят заплатите на мъжете с тези
на жените за еднакъв тип дейност. То прозира в ограниченията и препятствията за кариерата на жените в сферите, където жените не са и
равностойно, или равноправно оценявани, нито са кариерно сигурни.
Политиката, в която Властта личи най-ярко и във всички посоки,
е сферата, в която разнородното и многоликото насилие над жените се
конструира, експериментира, фабрикува, идеологически рекламира,
медийно тиражира и практически се налага като социално приемливи
роли, публично допустими версии за активност на „нежния пол”. Инерционно продължаващата маскулинизация на политиката е симптом за
традиционно, а и съвременно дискриминиране, репресиране на жените
от властта. Включването на жени в управленските елити е по-скоро
имитативно и инструментално. Нелицеприятната кондиция и одиозният
имидж на политиката в нашата съвременност са доказателства за нейната равнодушност, безхаберие и ненеспособност да се справи с фундаменталния проблем за защита на „слабия пол” от всевъзможните типове насилие. Дезангажирането и отвращението, погнусата и отчуж294

дението на жените (като род, вид или личности) от политиката не се
дължат само на исторически седиментирали ролеви трафарети, а и на
ясно осъзнаване, че тя реално не защитава техните права и свободи.
Моментните експлозии на политически пристрастия или политизирани
участия на солидни женски маси в обществено-политически процеси
твърде скоро след това се заменят с пълна отчужденост и нескривано
недоволство от действията на разноликите властници, или политици.
На създаденото, налаганото от политиците многолико насилие, жените
отговарят с безразличие, дистанция, отчуждение, пренебрежение, възмущение от и към всичко, което някак си е свързано с политическото,
обикновено или най-вече с мърморене и оплакване помежду им, и със
сантиментално раздиращи описания на трагедията им пред съпрузите.
Тъкмо защото в страни като нашата жените са солиден електорален
ресурс, те са реален (и потенциален) рисков фактор за преобръщане и
на нагласите към политиците, като евентуална възмездна или осъществена наказателна реакция за неосъществените им гръмки обещания.
Това е тихото и мекото насилие на жените към властниците, които са
ги излъгали и не са спазили поети към тях ангажименти. Протестният
вот, електоралният абсентизъм на заблудените, излъганите жени става
все по-опасен проблем, с когото политиците се справят все по-трудно.
Не са случайни, а закономерни процесите и тенденциите днес не
само във високо развитите, уж най-демократичните държави и общества, ескалиращи маси от недоволни от политиката мъже и жени да се
приобщават към разширяващите идеологическото и политическото си
влияние алтернативни, алтерглобалистки, радикални – леви и десни –
движения, и в протестни формации от типа на италианското движение
на комика Бепе Грило „Пет звезди”, спечелило доверието на много домакини или на работещи в публичния сектор жени. Това е не само, а и
не толкова символично, колкото реално и фактически тотално дезавуиране на старите типове политики и на дискредитиралите се партийни
системи, директно изобличение на перверзията и цинизма на властимащите елити. Ескалиращият интерес, мощното приобщаване на диск295

риминирани, имащи високо развито гражданско и нравствено съзнание
жени към подобни формации са явни. Постмодерната демокрация или,
както все повече се налага, постдемократичното устройство на държавата и гражданското общество се оказват полигон за експериментиране, а и налагане на всевъзможни насилия над човешката природа, над
човека (като род, вид или индивид) въпреки неговите предпочитания,
потребности и вкусове. Насилието над държавата в доскорошните й
(национални и социални) ипостаси също се отразява на ескалацията и
плурализацията на насилието над гражданите й. Подкопаването на устоите и бруталното обезличаване, разрушаване на корпусите на социалната държава не е без последствия за половите идентичности в нея.
Неолибералните разправи със символните ореоли и практическите роли на социалната държава в нашата смутна и преломна историческа
съвременност се отразяват неблагоприятно на историческата и всекидневната съдба на лицата от „нежния пол”. Орязването или тоталното
заличаване на редица социални придобивки, които обществото е постигнало в предишни исторически периоди, нанасят най-напред и найтежки удари върху най-уязвимите социални слоеве, сред които обикновено попадат и представителите на „слабия пол”. Това е узаконено
насилие над техните съдби, личностни суверенности и идентичности,
което в страни, изпаднали в тежки и дълготрайни кризи, става още помащабно, с по-усложнени и по-вредоносни проекции спрямо половата
битност в перспектива. Надвиснали над психиката, съзнанието, поведението и битието на жените, подобни заплахи, тенденции ги принуждават да изменят своето мислене и светоусещане, да възприемат различни, дори неприятни за тях, ролеви позиции в нестабилния съвременен свят. Конструирането и контролирането на гражданско общество, което е конюнктурно и перспективно изгодно, полезно на властимащите, в т.ч. с разнообразяване и тотално мобилизиране на неговите
репресивни потенциали и механизми, също се отразява неблагоприятно на женските съдби. Анемичното, пасивното и лесно манипулируемото гражданско общество няма исторически имунитет, нито стабилни
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и ефективни средства за демократично настроените и социално активните женски кохорти, готови и способни да оказват сериозни влияния
над естеството или развоя на текущите, или предстоящите обществено-политически събития, процеси. Още М. Татчър – „желязната лейди”
в политиката, заяви, че такова нещо като общество не съществува, а
постмодерните мъдреци обявиха, че вече трябва да се говори/пише не
за общество, а единствено за съобщества. Дезавиурането, обезличаването, планираното и хладнокръвното убийство на мегаидентичностите, като обществата, нациите и класите, добре познати в доскорошните им исторически битности и битийности, и подмяната им с техни инструментализирани деривати, също попадат в „гравитационните полета” на ускоряващи и умножаващи се репресии над човешките същества, макар сега прокарвани, натрапвани по завоалиран, перфиден път.
Десакрализацията и формалното изпращане на „бунището на историята” на класовите идеологии и политики също подхранва и галванизира ескалациите на рисковете за жените. Очевидно, универсалните
човешки права и симулациите с тяхната „защита” досега не носят потребните или очакваните резултати за хората, в т.ч. и за жените. Нито
една съвременна либерална демокрация не прави нужното или поне
достатъчно, за да може практически да реализира дори най-основните
пунктове от знаменитата Декларация за правата на жените и гражданките, сътворена, а и огласена от Олимпия де Гуж.18 Всичко направено,
даже от най-развитите западно-европейски демокрации се оказва недостатъчно, много далечно на желаните/дължимите според Гуж опции.
Правата и свободите на Гражданката още са „под сянката” на тези на
Гражданина, въпреки, че Конституциите оглушително прокламират равенства на човешките същества. А вече са изминали повече от 200 години от Великата френска буржоазна революция! Затова преобладаващата част от примерите, които Западна Европа ни дава, не са много,
18

Виж подр.: Олимпия де Гуж Декларация прав женщины и гражданки. 1791. В чл. 2 ясно е записано, че
целта на политическите обединения и действия включва безопасността и съпротивата срещу насилието.
Но и жадуваният Нов обществен договор между Мъжа и Жената също не е разписан и приведен в действие дори в най-развитите в културно отношение държави или граждански общества на нашата планета.
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нито доста вдъхновяващи, окуражителни в борбата за ограничаването
или пълното премахване на насилието на жените във всички сфери на
живота им. Тяхното лицемерно и инструментално, папагалско, а и частично сервиране, и експлоатиране от страна на властимащите елити,
композирани преди всичко от мъже, не са утехи и упования, гарантиращи светли бъднини и ведри простори за освобождението на жените.
Широко и целенасочено рекламираното постмодерно многообразие на човешките общности, в които съвременният индивид може или
трябва да прекара жизнения си път, не се оказва обетована земя, където призраците на насилието са persona non grata. Обратно, – новите
модуси на тези общности са преки следствия, отражения на флагрантни, умело завоалирани многолики насилия; на симулакри, които формално или палиативно предлагат дребни житейски услуги и фалшиви
мостри за евентуална, а не гарантирана защита от насилие над хората.
Най-показателно в този контекст е главоломното срутване и скоротечния разпад на историческата репутация и публичния имидж на
политическите идеологии и партии, които в предишната епоха са били
истински стожер и силно упование на хората срещу насилията над тях.
Фрапиращата ерозия на социалното доверие и публичното реноме на
левите идеологии и партии в този контекст е най-красноречивото свидетелство за мощта на и за опасните последствия от тези тенденции.
Съвършено умишлено се премълчава и игнорира фактът, че досега европейската политическа история не познава случай, при който женалидер на политическа (лява) партия да я е унищожила, макар спрямо
мъжете-лидери примерите в този план да са много. Френският случай
с „погребението” на социалистическата партия е изцяло показателен.19
Неносейки, невъзнаградени с такава висока политическа отговорност,
жените реално се оказват невинни жертви на мъжкия политически волунтаризъм и меркантилизъм, които обикновено са свързани с произ-

19

Не Сеголен Роял, а бившият й съпруг – Франсоа Оланд, се оказа истинският гробокопач на авторитетната и някога много силната френска социалистическата партия, без това обаче да означава, че и С. Роял
няма никаква отговорност и вина за тази (съкрушителна за левите сили в Европа) трагедия в наше време.
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водство и разпространение на насилие. Възпроизводството на универсалния (западен) модел на маскулинизация на политиката се оказва
фактор, гарантиращ механизъм за регенерация на насилие над жените. Достатъчно показателен в този ракурс е и въпросът със социалната
защитеност на жените в скандинавския свят, където и социалната държава е най-силна, а пък и представителството на жените във властта е
многократно по-голямо в сравнение с останалите европейски държави.
Идеологическото продажничество, сребролюбието, корумпираността, аморализмът на немалко предишни или доскоро авторитетни,
популярни леви партийно-политически лидери и елити отведе техните
партии в гробищата или бунищата на историята. А където няма авторитет, там вакханалията на насилието е и много по-лесно допустима!
Там и тогава, където и когато предишните могъщи ценностно-нормативни регулатори в сферата на полово-сексуалните и другите социални връзки и отношения на хората вече са изгубили предишния си исторически символен ореол и практически влиятелен статут на извънредно значими фактори и механизми в публичния/частния живот на
хората, настъпилият (по естествени или изкуствено провокирани причини и начини) хаос предизвика ескалация, мултипликация на насилието над хората, в т.ч. в битността и битийността им на полови същества, на различни социални типове. Затова днес живеем в исторически невероятно агресивно време и брутални общества, независимо
от плурализацията или динамизацията на всевъзможни апели и платформи за редуциране и елиминиране на разнородните и многоликите
типове насилия над хората. По-скоро и по-точно тези апели или платформи са тревожен, безспорен индикатор за тежкото състояние, в което е изпаднало човечеството днес, а и за перверзията, или цинизма на
неговите управници, които не желаят да го спасят от тази (зла) участ.
Историята се превърна реално и инструментално в истерия, сътворена,
регулирана от и обслужваща маскулинизираната политика в днешния
глобализиран свят. Натрапчивото вадене на предна позиция на въпроси, които са исторически брадясали, с дълбоки корени, а и които сега
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трескаво се коментират, без изгледи да се решат, не е нещо ново или
обнадеждаващо явление на тъмните хоризонти на „вечната” политика.
Колкото повече стават призивите и визиите за ограничение и премахване на насилието от историческите и всекидневните съдби на хората
(независимо или зависимо от техния пол), толкова повече се умножават, ускоряват реалните (преки и косвени; огласени и премълчани, явни и прикрити) насилия над тях. Насилието дебне отвсякъде човешките същества, които все по-често, отчетливо и оглушително призовават
властниците да ги спасят от него, а пък те им предлагат все по-многобройни оферти и все по-малко ефективни инструментариуми за справяне с тази жестока, за някои фатална история. Затова има основание
да се смята, че човечеството изпада в историческа паника. За положението на жените тя се усложнява и с морална паника, която (като всяка друга форма на паника) не носи нищо хубаво и нищо ползотворно.
Дори новите възможности и сфери на човешко общуване и пребиваване, за които като че ли се смята, че могат да бъдат спасителни
„оазиси сред пустинята” на насилието, се оказват миражни видения, а
даже и хронотопоси, ескалиращи насилието над човешките същества.
Днес се вижда, че, вместо да ограничат и елиминират, съвременните високи технологии, новите социални комуникации умножават,
усложняват, задълбочават и утежняват проблемите за насилието над
човешките същества, в т.ч. спрямо тези от „нежния пол”, които в дигиталния свят и квазипорядък намират не толкова утеха и закрила, колкото нови, по-страшни, по-коварни и по-ужасни сфери на насилие над
психиката, честта, достойнството на личността, сигурността и живота
им. Затова темите за евентуалната и ефикасната защита от виртуалния
тормоз, от дигиталното насилие над подрастващите и жените стават
все по-злободневни, съдбоносно значими, панически търсещи своите
реални и илюзорни решения. Паниката около компютърната защитеност на неприкосновеността и автентичността на съвременните жени и
деца се превръща от бивша тема на фантастиката в реален, но и тежък проблем на всекидневието и историчността на съвременните хора.
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Случаите с умишлено и системно дигитално преследване, заплашване
и изнудване на девойки и жени, чрез неправомерна експлоатация на
техни данни в мрежата, се превръщат в кошмарно ежедневие, която
взривява душевния мир и битийните орбити на женската екзистенция.
Затова вече проблемите, свързани с всевъзможните днешни версии на
мобинга, болинга, хейтърството и тролинга стават все повече фокус на
изследователското внимание, а и на анализи на различен тип учени.20
Всички тези, а и ред още други, съществено и значими, но тук и
сега неспоменати и неанализирани модалности на темите за колосалните рисковете и на трудно описуемите тежки драми на съвременните
жени, чиито психики, съзнания, организми и жизнени светове са тотално и непрестанно подложени на разнородни и многолики насилия,
както достатъчно ясно се вижда, а и разбира, съвсем не са присъщи
само, или не са привични единствено за тотално изпадналото в прекалено дълготрайната и повсеместната – политическа, икономическа,
социална, културна, демографска и друга – криза българско общество.
Те реално притежават и редица свои глобални и европейски очертания, чийто мрачни силуети, доста коварни, несъмнено опасни последици неизбежно или закономерно се наслагват, а и утежняват съдбите
на жените в зависимите държави, или в общества като нашата Родина.
В този контекст анализирането на състоянието, а и формулирането на
евентуални решения за този съдбовен, но пък, заедно с това, и исторически вечен и досега практически неразрешим проблем вече не може да бъде реалистично и оптимално разрешен, ако все още продължават да се прикриват, премълчават, омаловажават или пренебрегнат
външните – най-вече глобално-европейските – му контури и влияния.
Тяхното пълно осветляване, обективно анализиране може да помогне.

20

Вж.: Ваниорек, Б., А. Ваниорек. 1996. Моббинг: когда работа становится адом. М., „Нолидж интерэксперт”; Колодей, К. 2007. Моббинг. Психотеррор на рабочем мест и методы его преодоления. Харьков,
„Гуманитарный центр”; Романова, Н. 2007. Моббинг. Учебное пособие. Чита, изд-во Читин. ун-та; Руланн, Э. 2012. Как остановить травлю в школе. Психология моббинга. М., „Генезис”; Филлипс, У. 2016.
Трололо. Нельзя просто так взять и выпустить книгу про троллинг. М., „Альпина Паблишер”.
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Насилието над българските жени в годините на
„прехода” към демокрация
Проблемът с насилието над жените не е нов за най-новата ни история. Напротив, през последните три десетилетия той ескалиращо се
усложнява, задълбочава и влошава. Както видяхме и разбрахме, той
не е самородно творение на българската култура, националния ни самобитен характер, а е функция на исторически трайни или съвременни
глобални и евроинтеграционни колизии, реалности и властови опции.
Постмодерният тип човек, който хегемонията на неолиберализма
и неоконсерватизма създава и налага в глобален, европейски и национален контекст, има съществени различия от портрета, битността и
битийността на социалните, в т.ч. сексуалните типажи, които епохата
на Модерността бе създала, публично легитимирала и мощно развила.
Вкарването, в оборот, на темата за ратифицирането на Истанбулската
конвенция бе съпроводено с невиждан и нечуван в предишната ни история политически цинизъм, придружен и с всевъзможни ултиматуми,
или даже заплахи спрямо онези, които се смятат за нейни противници.
Моралното падение и властовата перверзия стигнаха дотам, че обявиха публично алтернативата: който е срещу ратификацията на конвенцията, е за насилие над жените, и обратно, който е за нейната подкрепа, трябва да се смята за истински спасител на жените от тормоза.
Спекулацията, манипулацията с или/или достигна исторически непознати върхови олимпийски стойности, заедно с редица фатални ефекти.
От историята и живота знаем, че концептът „или/или” се прилага найвече в ситуации, при които съществува определено и доста сериозно –
видимо, или незримо – насилие. В този случай се повтори прастарата
история с „парите или живота”, която съвсем не е нормална, нито истинска алтернатива, а само „превърната форма” на прикрито насилие.
Странното за едни, но очаквано за други социални кръгове е, че
дори политическа партия като БСП, чийто висши функционери непрекъснато оценяват като най-демократична в нашето съвремие, също изпадна в одиозната ситуация на експлоатиране на такива долнопробни
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и аморални шантажи, или заплахи спрямо решението, което нейният
Национален съвет би следвало да вземе за въпросната ратификация.
Както в средите на десницата, така в тези на част от политическата левица се лансират доводи и аргументи за неблагоприятното впечатление, което България може да остави в европейските си ментори и
господари, ако не ратифицира смирено и безропотно въпросната конвенция, а съвсем не толкова дали нейната позиция (реално!) ще пасва
на коренните интереси и ценности, на традициите, историческата памет или даже на особената „социална генетика” на българския народ.
Подобен казус фактически разкрива и страхa на домораслите управници от укорите, от уж мекото и дискретно, но способно да нанесе
тежки поражения, насилие от страна на брюкселската администрация,
която притежава различни начини и инструменти за прокарване и налагане на решенията, което е сметнала за необходими, а и за полезни.
Темата за брутално афишираното, или перфидно незабележимото (на пръв поглед) насилие над беззащитните жени лукаво и коварно
се включи в „дневния ред” на обществото, а и експлоатира по морално
нечистоплътен начин от много политици. Тя се използва за преднамерено отклоняване на вниманието и недоволството на гражданството от
ставащото в държавата и нашето общество. Импотентността и преднамереното нежелание на управляващите да се захванат с и решат много
тежки проблеми на българския народ, в т.ч. на жените, са фрапиращи,
макар тотално, по-всевъзможни начини да се отричат или прикриват.
В този аспект, разиграването на политическа истерика и фалшива морална паника около темата за ратификацията на Истанбулската конвенция не е нещо ново, нито случайно. Така се случи преди известно
време със спекулативно-инструменталното фокусиране на публичното
внимание към темата за битовата престъпност, която е една от причините или териториите за ескалацията и плурализацията на насилието
над „слабия пол”. Тази преднамерено „въдворена” в публичното време-пространство-битие злободневна тема също не получи необходимите или очакваните от обществеността задълбочени анализи, нито пък и
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практически резултати, както, най-вероятно, ще се стане и със сегашната гръмка олелия и разправия за конвенцията, посветена формално
на преодоляване причините или факторите за насилията над жените.
По аналогичен начин, малко след като позахлъгна истерията по
Истанбулската конвенция, но избухна темата за магистралната престъпност и безнаказаните насилия между водичи на автомобили, премиерът в типичния си стил измъдри соломоновско решение – до всяка
дупка незабавно да се изпрати полицай, който да предотвратява евентуални произшествия или пък свързаните с тях насилия между водачи.
По същия начин, при всеки казус на възникване и „обриване” на
обществото от симптомите на конкретни социални алергии21 към дадени тежки, а и нерешени в годините на прехода въпроси, управниците
незабавно търсеха и предлагаха на гражданите популистки решения.
А деликатната проблематика за насилието над жените също е обилно
обзаведена с твърде красноречива симптоматика на социални алергии.
Един от най-мощните генератори или „инкубатори” на разнородни и многолики насилия в публичния/частния живот на съвременните
хора – корупцията във властта – трябваше да бъде и реално беше умело подменен, като наложителен публичен дебат, с нейно следствие –
насилието над жените в едно тотално корумпирано и порочно общество от властта на безцеремонни, а и разядени от проказата на пороците
управници. Корупцията и криминализацията на властта винаги и навсякъде се възползват от „екстрите” и услугите на преднамерено вкарани в публичен оборот социални отдушници. Така истинските причини остават извън обективите на публичното внимание и разгневените
настроения, а препирните, крамолите, симулациите или ексцесиите на
политиците и управниците лукаво се пренасят в територията на нещо
много свидно, а и интимно за всеки човек – неговата сексуална ориентация, стабилност, защита от всякакви рискове. За сетен път историчността беше смачкана или напъхана в калъпите на всекидневността на

21

За този феномен виж подр.: Драганов, М. 2000. Социалните алергии. София,
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персоналната човешка екзистенция и, вместо да се разкрият и обяснят
(вярно, комплексно, детайлно) истинските причини, истории, фактори,
механизми и феноменологии на изведения (на преден план) злободневен въпрос, се лансираха, натрапиха на вниманието, интереса и афектите на гражданството измишльотини, или непочтени абсолютизации.
Ако трябва сериозно, отговорно да се говори/пише за многоликото насилие над жените, със сигурност би следвало да се почне (или да
се завърши) не само с публичната тайна за ежедневно възпроизводимото насилие над жените в сферата на техните битови, междуличностни и семейни връзки или отношения, а от много по-високи и функционално далеч по-значими, но и властово по-могъщи сфери на човешкото присъствие, или публично/частно поведенческо проявление, които
(пряко, или косвено) провокират, а и катализират битовите репресии.
А става дума за историческа приемственост и актуална възпроизводимост, но и за тяхното исторически перспективно проектиране в бъдни
времена, общества, социални реалности и нрави, при които въпросната деликатна тема ще остане в същите „коловози”, понеже истинските
причини, или фактори за нейното съществуване няма да се премахнат.
Фактически, ако говорим за насилие над жените, трябва да започнем с
нещо, което политиците упорито и безсрамно, безсъвестно се опитват
да премълчават и скриват, а то е целенасочено игнорираната сфера на
тоталното структурно насилие над хората, което иманентната природа,
неконтролируемата феноменология на капитализма ражда, възпроизвежда в различни форми, с всякакви средства и канали; което демонстрира своите недъзи, слабости, пороци най-вече в живота на жените.
Глобалния неолиберален капитализъм, периферните, а и примитивните му въплъщения обуславят неизбежна и системна ескалация на
насилията над „слабия пол”, за който комплекс от процеси и тенденции политиците не говорят, както в световен, така в европейски, а
още повече в национален контекст. Ние, като държава, общество и нация, вече сме в „гравитационното поле” на ефектите на този тип капитализъм; затова и няма как да избегнем породените от него опасности.
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Най-пошлото, за да не кажем/пишем, още по-точно, най-гнусното, което родните политици „сервираха” на изненаданото и възмутено
гражданство, бе свързано с умишленото пренасочване към и свеждане
на въпроса за насилието над жените само в рамките на битовата сфера, на личния им живот, а не до много по-крайните му форми и отвратителни въплъщения в цялостния обществен живот на „нежния пол”, в
другите сфери на неговото – историческо, всекидневно – проявление.
Изобщо не бе поставен и коментиран проблемът за нелицеприятното
състояние на обществения бит, който също е мощен фактор или стимулант на насилия. Отговорността и вината за неугледната визия и притеснителната кондиция на този бит пада изцяло или най-вече върху
управниците по всички нива в държавата. За почти три десетилетия те
не сториха нищо съществено, за да го променят към по-добро състояние, което да редуцира и елиминира причините, факторите и механизмите за пораждане, разпространение, ескалация или доминация на
насилието в този бит. Жените не са само потенциални/реални „мишени” и жертви на домашно, битово и семейно насилие, а далеч повече
на разнородни и многолики насилия, органични съставки на обществения живот, зачевани, виреещи в хранителната среда, вонящата атмосфера на днешния, уж демократичен обществен бит. Осезаемото и
драстичното понижаване на качеството на обществения бит през годините на злополучния демократичен преход е истинската причина и катализатор на ескалацията на разнородните и многолики форми и начини на насилие над жените и в техния частен, семеен и екзистенциален бит. Не случайно именно в териториите на този бит бяха извършени много посегателства и покушения над жени, безнаказани изнасилвания, потресаващи брутални убийства на невинни, непредизвикали с
нищо своите безскрупулни насилници, жени. За тези гнусни престъпления домораслите ни политици не предприеха нищо сериозно, не положиха и достатъчно грижи за разкриване и наказване на бруталните
насилници или убийци, а им даваха смешни присъди, или даже ги оправдаваха. Затова в случаи, като пловдивския, кристализира и изриг306

ва скрита огромна ненавист и омраза към властовата импотентност на
самозабравилите се политици, а народът публично иска законови решения, които да му позволят сам да защитава правата и свободите си.
Спекулациите и манипулациите на общественото внимание и съзнание
с темата за либерализация на режима на придобиване и ползване на
огнестрелни оръжия за защита на личната/семейна неприкосновеност
неслучайно бурно се подновиха по време на дебатите за ратифицирането на Истанбулската конвенция, посветена на насилието над жени.
Защото некадърността, нежеланието, тънките сметки или арогантността и цинизмът на властниците почва да се „разголва, лъсва” докрай,
когато се опитват да „пробутат” квази-решения срещу насилието, като
въпросната конвенция, но не правят нищо съществено за реално, превантивно ограничаване, премахване на растящите в социума насилия.
По време на разпалените политически престрелки и полемики не
се яви нито един десен политик, който да свърже ескалацията на насилието над жените с естеството на злополучния опит за преход към
демокрация и пазарна икономика. А годините на този псевдо-преход
българското селско стопанство бе флагрантно, безцеремонно, брутално унищожено. Безразсъдната реституция на земеделските земи в реални граници, каквато никъде другаде в бивши социалистически страни не бе осъществена, реално хвърли много селски жени в обятията на
житейската трагедия и непоносима екзистенциална тревога. С премахването на ТКЗС-та и ДЗС-та, малките промишлени цехове и умишлено
доведените до фалит държавни предприятия, с унищожаването на поминъка на хората от селата, фактически беше извършено огромно историческо престъпление над съдбата на стотици хиляди селски жени,
майки и труженички, които останаха без препитание, а и по волята,
или безумието на своите политици и управници върнати обратно с цял
век в отдавна минали исторически времена и социални нрави, в които
патриархалното, битовия консерватизъм, адрешковската психология и
пр. бяха исторически реанимирани. За този исторически брутализъм и
това политическо насилие нашите проевропейски, доморасли полити307

ци не отронват дума по време на разпалените дебати за спасението на
жените от насилието, което бе преднамерено редуцирано до битовите
или фамилните му измерения, поражения. Най-вероятно, гузна съвест
гложди някои – все още останали морално порядъчни и чувстващи се
безсилни да се противопоставят на течението на процесите, – политици, които не смеят сега да обелят и думичка за своята пасивност, и за
мълчанието си спрямо тези тежки проблеми, опиращи до съдбата на
огромна маса от жени, захвърлени в бездните на житейска неуреденост, социална несигурност и екзистенциално отчаяние през прехода.
Огромната част от люпещите се като от инкубатор нашенски властници и управници не се терзае от подобни въпроси, не желае да ги
коментира. Същите тези родни политици и властници, които сега надават вой за солидарност и защита на жените от насилие, се оказват
главните виновници, които практически въведоха и натрапиха десолидаризация в социалните общности, отношения и зависимости, отприщиха процеси на исторически невиждано, нечувано отчуждение, страх
и паника от всяка реална или въображаема другост/чуждост, която е
символ на потенциална заплаха, на предстоящи или вече вихрещи се
рискове в публичния/частния живот. Капсулирането в личностната и
екзистенциалната черупка, отчуждението, прокуждането на предишното колективистично, алтруистично мислене и поведение сега е отворило шлюзовете за стихиите на неудържим, безграничен егоизъм, индивидуализъм, себичност, безразличие и безгрижие за съдбите и драмите на ближни или непознати – нещо, което в предишното общество
нямаше такива одиозни измерения. Младите жени или тези на средна
възраст са обективно, политически принудени да мигрират към големите областни центрове и чужбина, за да търсят някакво препитание.
В новия им бит те са подложени на повече и непознати за тяхната житейска биография рискове за насилие от всякакво естество. По-възрастните жени бяха напълно изоставени на произвола на съдбата. Това е
масова, ужасна картина за голяма част от запустяващите, обезлюдяващите се села. Кошмарът на селските възрастни жени, как ще прекарат
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тъмните части от денонощието, когато се подложени на всевъзможни
изненади от вилнеещи насилници, вече е станал банално ежедневие.
Бруталните посегателства, кражби, побои, изнасилвания или убийства
на самотни възрастни жени стават и все по-често поводи за всеобщо
социално напрежение, за ескалиращи недоволства от управниците ни.
В умишлено вкараната в публичен оборот дискусия за ратификацията на Истанбулската конвенция изригна вулкан от социални притеснения, тревоги и страхове на широки кръгове от българската общественост, че лансираните и декретираните от нея джендър-политики натрапват приоритетно социално-ролевата функционалност пред
традиционните полови идентичности на мъжете и жените. Но кой знае
по какви причини, никой от домораслите ни политици не пожела да
постави за публично коментиране проблем, който е банално известен
и масово преживян от народа ни. По времето на социализма българската жена бе изобразявана в четирилик ипостас – на съпруга, майка,
труженичка и активна гражданка. Жизнената й съдба бе идеологически, морално вкарана в контекста на тези четири нейни фундаментални
социални роли, които се приемаха от почти всички без възражения. От
социалистическите жени (в масовидния им социален типаж) се изискваше синхрон и ефективно взаимодействие между въпросните четири
фундаментални социални роли. По онова време никой не би помислил
и посмял публично да постави въпроса за коментиране на сексуалната
идентичност на българската жена, която се подразбираше. Тогава битуваха масовите траферети на присмехулно, отрицателно отношение
към „,педалите”, но лесбийките, травеститите, метро-, транс- и прочее
модалности на полово-сексуалната диверсификация не представляваха проблем. Социалистическите граждани и гражданки имаха възможност още тогава да се срещнат с третия пол; разбира се, в сферата на
фантастиката, на историите за извънземните същества или пришълци,
които са лишени от полово-сексуални атрибути и функции. Звездният
миг или златният шанс за тези нови полово-сексуални персонажи, или
типажи изгряха на историческия хоризонт заедно с идването на де309

мокрацията, която бе за едни символ на тотално разкрепоставяне, а за
други – на разложение и поквара на нравите. Фантастиката се оказа
реалност – половете се оказаха заменими, ангажирани с персоналната
консумация от и екзистенция на притежателите им. Третият пол слезе
от небето на грешната и преживяла какво ли не българска земя, превърна се в проблемна реалност на главозамайващо менящия се живот.
А когато чудото слезе от небесата на земята, неизбежно коментарите
му трябва да насочат и обсебят вниманието, любопитството на шашардисаната публика. Така става в наши дни, когато вербалните баталии
за третия пол са фокусирали публичното внимание и интереса на огромни социални кръгове. Такива казуси винаги предлагат големи възможности и изкушения за политиците и управниците, които нямат моралните скрупули да се опазят от и да не се подадат на подобен грях.
Никой разумен човек не би си позволил лукса да отстоява тъпотията, че по време на социалистическия период в България политиката е била жертва и механизъм за трансфер на джендър политики и социални практики, чужди на националното ни самосъзнание. Социалноролевото мултиплициране и разкрепостяване на българката през този
(сега тотално отричан и охулван) исторически период бяха очевидни и
дадоха резултати. Еманципацията на българските жени, колкото и в
ограничени, недостатъчни параметри да бе осъществена по времето на
социализма, има далеч по-голяма и преждевременна историческа биография от годините на рождението и разцвета на „джендъра”. Тогава
никой не говореше/пишеше за полово-сексуалната идентичност на нашите жени. От тази липса не се произведе нищо застрашително за житейските им съдби. Те не се чувстваха по-малко жени, нито по-малко
майки, съпруги и труженички от днешните защитнички и противнички
на въпросната Истанбулска конвенция. Единствената обител тогава за
подобна тематика бе хуморът, сатирата, в които темата за сексуалните
предпочитания и „геройства” бе станала атрактивна, съвсем не в онзи
вулгарен модус, в който тя днес се използва от всевъзможни самозвани комици, сатирици, медийни гуру-та и световно непознати експерти.
310

Явно „има нещо гнило в Дания”, сиреч в нова и (уж) демократична България, заради което деликатните проблеми се извращават силно. Днес именно социално-ролевата диверсификация на женската битност и битийност се оказва главният препъни камък за проевропейските и траги-комично домораслите ни политици, но и семпли управници.
За моментно вкараните в публичен оборот визии или политизирани дискурсивни опции като че ли изобщо не съществува политическо, икономическо, културно или друго насилие, което неизбежно и по
различни канали, и с всякакви средства се възпроизвежда и в сферата
на междуличностните, сексуално-половите връзки, отношения и зависимости. Като по някаква тайна команда от публичните дискурси на
родните управници и политици изчезнаха (мигом и тотално) проблемите и категориалните редове, описващи, но и обясняващи връзките или
зависимостите между сексуално-половите идентичности и политическите, икономическите, културните и други типове реалности и нрави в
сегашното смутно историческо време и нестабилно, и дори разпадащо
се наше общество. Всичко, свързано пряко или косвено с насилието,
беше светкавично „преформатирано” и безпардонно сервирано единствено в образите на неговите сексуални ипостаси, реалии. Пренебрегнат или умишлено забравен бе прастарият трафарет, че нагоните към
властта са по-силни от тези към секса и обикновено раждат извращения в последния. Жълтата преса непрестанно сервираше пикантни истории за странните полови изяви на публични особи, в т.ч. политици,
а сексуалните забежки и „подвизи” на техни колеги също не оставаха
незабелязани и некоментирани по страниците на печата и в мрежите.
Сексът, с неговите банални трафарети или екстравагантни крайности,
се оказа умишлено натрапвана тематика за вечно гладната и недоволната от случващото се масова публика. Политическият инструментализъм и цинизъм успяха да заблудят, измамят за сетен път вниманието,
любопитството и интереса на масовата публика, извеждайки напред
биологизаторски мотиви и тълкувания, и игнорирайки тотално социалните детерминации и консеквенции на раждането и феноменологията
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на насилието над представителките на т.нар. „слаб пол”. Подобна морално нечистоплътна или даже перфидно-перверзна „загриженост” на
политиците и управниците за човешките права, в дадения момент сведени тотално до въпроса за насилието над жените, бе очевадна, макар
да не беше своевременно правилно, детайлно и комплексно разбрана
от масата. След като близо три десетилетия родните управници и домораслите ни политици всячески се упражняваха с най-различни експерименти да изменят човешката природа на българите като антропологически тип (даже се стигна до любезните съвети на едно Величество, че е съдбовно наложително да си променим чиповете, или до презокеанските вайкания и оплаквания на една мастита политическа особа от лошото качество на човешкия материал в отечеството ни, или на
любимия му културен министър-историк, който „благоволи” публично
да нарече собствения си народ „шибан”), сега вече изведнъж те, едва
ли не и вкупом, оглушително, а и високоволтажно наелектризирано се
заеха със самоотвержена защита на човешката природа, биологичните
и половите дадености. Такъв политически цинизъм или управленческо
безсрамие отдавна не бяха виждани. Точно сега, след като нанесоха
много сериозни, даже и някои невъзвратими щети, или увреждания в
биологичната, а и в социалната природа на българите, техните управници и политически ментори се заеха с яростна защита на (или съпротива против) конвенция, която доста коварно прикрива истинските намерения и ефекти в съдържанието си. След като напълно извадиха извън релси психиката и здравословния статус на българите, техните управници и политици запретнаха ръкави и се „хванаха за гушите” за
една функция на объркания и разтроения им душевен и жизнен свят –
т.е. за сексуалността, която зависи от всичко, което публичния и частния живот в социума „сервира” на човека. Като че ли сексът е неподвластен на онова, което витае и господства в жизнената среда, в политическата атмосфера и социалния климат на институционално или неформално ниво, или че сякаш е необвързан с всичко, което се случва
в политиката, икономиката, културата, образованието, здравеопазва312

нето и т.н. в една изцяло банкрутирала, морално сринала се държава.
Безпокойството в живота, треперенето за работното место, страховете
за финансовото и екзистенциалното бреме, материалната нищета и духовната мизерия, неграмотността и безкултурието, простотията и профанирането на всичко сакрално или стойностно не са безотносителни,
или пренебрежими величини към нормалното функциониране и прогресивното развитие, още повече към ескалацията на сексуалните щения на човека. Точно обратното, – те водят до неговото стресиране, до
растеж на импотентността и т.н. Проблемите с мъжествеността на родните мачовци избухнаха не само и не толкова заради тяхното медийно
преекспониране, а и защото обективните процеси, или тенденции сервираха неприятни и застрашителни картини за ставащото с интимността на мъжете, а безплодието и на мъжете, и на жените предизвикваше
ескалираща тревога. На фона на късните и нестабилни бракове, главоломно спадащата раждаемост в страната, родната публика се тресеше и занимаваше от въпросите за хомосексуалните бракове, правата
за родителство, отглеждането на деца от еднополови семейства и прочее исторически невиждани и нечувани странности, органично чужди
на битовата култура на народа ни. За всичко това, обаче, в умишлено
предизвиканите, поддържаните на висок тон публични и силно политизирани дискусии и спорове не стани дума и сериозен анализ, а избирателно, а и инструментално се лансираха въпроси пред публиката.
Никой от домораслите и уж демократични властници от прехода
не пожела да извади на показ и публично да осъди непрестанно и всячески толерираната масова пошла културна продукция, в чиито еталонни евро-американски творения несправедливостите и неравенствата между половете се циментираха по най-различни начини и форми.
Според високоволтажните политически крамоли, оглушителните
обяснения и закани като че ли излиза, че не политиците/управниците,
които години наред бездействаха и мимикрираха по въпросите за насилието над жените, потъпкването на човешките права и свободи, макар непрестанно да декларираха и симулираха готовност, желания и
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способности да извоюват и отстояват човешките права и свободи, са
истинските виновници за сегашното тревожно и доста тежко състояние, за предстоящи бедствия в държавата и гражданското й общество.
Такова в този неочакван и драматичен исторически момент се оказаха
хомосексуалните лица и групи, които през всичките тези години бяха
перфидно подкрепяни и обслужвани с лицемерно внимание и различни типове законови преференции, бонификации, стимулации и позволения за възможността им не толкова и не само да демонстрират, колкото да тормозят гражданите със собствените си сексуални различия,
предпочитания, ориентации и с опитите си да се наложат над всички.
Сега домораслите ни политици мълчат, правят се на „ни лук яли,
ни лук мирисали” по въпроса за сервилното им отношение и безропотната им доста висока активност спрямо възприемането и следването
на декретирани от задграничните им ментори или господари „добри
практики” за обноски с, легитимация на сексуално „нестандартните”.
Почти три десетилетия те си затваряха очите, но и разтваряха обятията за факти, събития, процеси и тенденции, които привличаха вниманието и взривяваха спокойствието на обществеността, с деликатните
упреци, подсказвания и иносказания, че българите са много традиционни, архаични, изостанали в некоректните си обноски към „обратните”, че консервативните им стереотипи или трафарети не съвпадат с
европейските еталони. Същевременно, през това време разноцветни
(по идеологическата си същност) политици или управленци всячески
угаждаха на флагрантно демонстриращите сексуалните си различия,
предпочитания и претенции (гей-, лесбийски, транс, метро-, би- и пр.)
сексуални групи, а и натрапваха всевъзможни позволения и бонуси в
подкрепа на каузите им, срещу които обществеността имаше доста откровени, а и явно неприкрити отрицателни нагласи. Регулярните хомосексуални и други прайдове имаха, имат и сега поддръжка от властта. Неслучайно вицовият гений на българите в подобни тежки времена
изригна и пусна в масово обръщение поредица от великолепни вицове, посветени на злободневната тема, един от които оправдава спеш314

ната емиграция поради страх от въвеждане на задължителен хомосексуализъм след евентуалното приемане на Истанбулската конвенция –
нещо, което е абсолютно неприемливо или съвсем непоносимо за истинските български мъже. Все пак това бе утешителен знак за все още
останалото мъжко достойнство на българите, колкото и трагикомично
да изглежда на пръв поглед или на повърхността на нещата. По-добре
изгнание, отколкото обладание от „нестандартни” – каква жестока алтернатива..! Но както неведнъж историята е показала, нищо не се знае
предварително; затова и промени, които са необичайни, могат да поведат след себе си „верижни реакции” от събития, които никой преди
това не е и предполагал, че може да се случат в жизнената му съдба.
Сега медиите се надпреварват в стремежите си да пречупят сексуалните стереотипи, българския традиционалистки инат и аксиалната
„опърничавост” на народния ни характер, а пресата, радиото и телевизията ежедневно сервират растящи дози от предавания, филми, посветени на деликатните въпроси за „обратните” в днешните общества.
Нормалните все по-често се питат в нормален свят ли живеят, дали те
реално са такива. Преференциалността и фаворизирането на нестандартните полово-сексуални предпочитания стигна и до такива висоти,
или обороти, че предизвика разисквания в парламента за депозиране,
редукция на хора с нестандартна ориентация от властовите институции. Цялата тази флагрантна пасивност, по един злободневен и деликатен проблем сега обаче, трябваше да бъде компенсирана с моментна
публична врява и симулиране на активност – в посока на разнородни
тези, визии, доводи и аргументи, от които със сигурност нищо няма да
произтече, така както и досега нищо съществено не беше сторено по
въпроса за насилието над жените, или със спекулациите по въпроса за
хомофобията. Това е поредната (задушлива, а и неприятна) „димка” за
сетивността на нашите съвременници; дискретна и перверзна инсинуация, която днешните управници брутално „сервират” на вниманието и
интереса на обществеността, за да пренасочат недоволствата на гражданството от стила и методите на държавното управление, от иконо315

мическата вакханалия, от политическия цинизъм и вандализъм, от
културния хаос и ценностно-нормативния разпад, от моралната проказа, от идеологическия сифилис и властовия паралич, които разкапват
социалните тъкани, но и увреждат непоправимо държавния организъм.
Перверзията да се насочи публичното внимание към проблемите
за насилието над жените само към сферата на бита, човешката интимност и секса, умело и целенасочено да се отклонява от онези предпоставящи, дори определящи го социални области в живота на обществото, не е случайна, а е закономерна. Битовото насилие, физическият,
психическият и моралният тормоз над жените, в т.ч. и над българките
(за които от години се знае, че една четвърт от тях са ежедневно подлагани на такива ужасии и безчовечни отношения към тях, а въпреки
това досега нищо реално не се е осъществило и не се прави от страна
на политиците, управниците), се използват като смокинов лист и оправдателно алиби за безсъвестността и порочността на управниците,
които скриват истинските им причини, съзнателно бездействат при явна необходимост от възпиране на тези насилия. Едва ли може да бъде
утеха за българките фактът, че в западния свят на такива унижения,
оскърбления, заплахи и насилия са подложени една трета от жените.
Политическата перверзия и цинизмът, които се изляха в огромни
количества по време на дебатите по въпроса за ратификацията на Истанбулската конвенция, буквално „преиграха” със „загрижеността” на
управниците и политиците за ограничаване и дори премахване, но в
неопределена историческа перспектива, на всяко насилие над жените.
Съвършено нормално, закономерно и логично е и да се попита: защо,
а и как се случи така, че в годините на (уж) демократичното строителство на българското общество правата и свободите на жените бяха така драстично и спешно намалени, а насилието над тях се превърна в
страшно ежедневие за огромна част от тях; какво бяха сторили и защо
управниците мълчаха за предишната си пасивност по този наболял
въпрос; защо въпреки конституционните текстове и законовите регламентации защитата на жените не само не получаваше нужната практи316

ческа подкрепа, а все повече се смаляваше, дори изчезваше от хоризонта на приоритетните дела на нашите управници? Палиативите, които са депозирани и формално присъстват, но реално не се спазват във
всички равнища на държавната и местната власт, са твърде очевадни
и неприятни. Положението на жените става все по-тежко, за да не кажем дори и отчайващо през годините на привидно и оглушително рекламираното „демократично строителство” у нас. Години наред, почти
три десетилетия статусът на еманципираната жена у нас всячески се
подкопаваше, дезавуираше и инструментално профанираше – от властниците, които публично, неуморно, по повод или без повод постоянно
депозират обещания, ангажименти в защита на правата и свободите на
гражданите в новото демократично общество. Тази опасна тенденция
не е спряла, а дори може да се очакват и още нейни бъдещи рекорди.
Докато в най-развитите и богатите, традиционно смятани за еталонни
демокрации, страни и общества вече се вихрят четвърти или дори пети
вълни на феминизма, в преходното българско общество феминисткото
движение бе принудено да се върне на изходни позиции и да започне
отначало идеите, а и борбите си за равнопоставеност между половете.
По своите права и свободи българката се върна реално с един век назад22, а представите и аргументите, които домораслите ни политици и
управници безцеремонно, явно/завоалирано прокарват, налагат в публичния живот и масовото съзнание, не се отличават много от разбиранията на техните прадядовци отпреди доста отминали десетилетия. И
дори нещо повече: много от онова, което в периода на социалистическото общество бе преодоляно или превърнато във второстепенен фактор, днес се възроди и удостои с властта да предопределя, регулира,
контролира, господства в половите отношения. Семейно-битовият кон22

Виж подр. Мизов, М., Българката – неведомите друмища на житейската й орис. // Ново време, 2002,
бр. № 3, с. 31-51, а също от него: Есе за многоликото насилие и женската орис // Понеделник, 2002, бр. №
3-4, с. 81-94; Българката, преходът към демокрацията и властта – В: Съвременната жена – роли и образи.
Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2010, с. 15-22. Преходът, неравенството и историческият грабеж на
жените. – В: Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит. 2013. С., Фондация „Фридрих Еберт”, Фондация „Солидарно общество”, издателство „Авангард Прима”, с. 417-453
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серватизъм в ролите на двата пола пак е на мода, макар предишния
патриархален модел да е изгубил пълномощия, позиции. Това не е изненада: крахът на либералните упражнения се замени с нова консервативна вълна, предпоставяща, изискваща такива дискурси, практики.
Бруталният, примитивен и периферен капитализъм, наложен като единствена историческа опция за развитие на българската държава
и гражданското й общество от страна на компрадорските (политически, икономически, културни и други) елити, не е способен да постави
и разреши по морален или хуманен начин въпросите с насилията. Стихията или напастта на този вид капитализъм буквално, а и фактически
отприщи десетилетно невиждани, а и съвършено непознати бентове за
насилията над жените, или поне многократно умножи и утежни исторически битувалите форми и средства за репресии над тяхната психика и жизнения им свят, за зомбиране на съзнанието им с ерзаци, и пр.
Днешно насилие над женските съдби се оказаха и амортизираните политически увещания, спекулации, че евентуалното неподписване
на Истанбулската конвенция щяло да се отрази крайно негативно не
само на международния имидж и политическия авторитет на родината
ни, а и много по-тежко на представителките на „слабия пол”, които не
можели да разчитат на ефективно европейско решаване на колизиите
им. Такъв цинизъм досега исторически не беше забелязан или толкова
фрагрантно дефилиращ в публичното време-пространство: да обвинят
жертвите на насилието, че са виновни за вероятното му продължение.
Но именно западно-европейските модели или „добрите им практики”
обусловиха и утвърдиха сегашната злочеста орисия на огромна част от
българските жени в годините на прехода. Вместо просвещенския хуманизъм, българките бяха застигнати от европейския постмодерен и
неолиберално фаворизиран, а и безцеремонно натрапван ирационализъм, плътно свързан и с меркантилен, а и античовечен рационализъм,
посветен на други „божества”. Спешното и умишленото разиграване на
политизирания водевил около ратификацията на, имащата някои доста
коварни текстове, Истанбулска конвенция бе основно предизвикано за
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вътрешна употреба, за „консумация” в сферата на междупартийните
съперничества, за дискредитация на противниците на управляващото
статукво. Сервитьорското лицемерие, угодничество, или политическата сервилност и отблъскващото раболепие на властта, или коварството
на управляващите са познати, а и преживени в съдбата на многострадалния ни народ през последните почти три десетилетия на уж демократичното, проевропейското му развитие. Тези слабости, недостатъци
и хронични пороци на самозваната политическа класа нямаше как да
не се проявят в целия си блясък в дебатите по въпросната конвенция.
Преди всичко, въпросът за насилието над български жени, което
сега изведнъж силно развълнува и инструментално фокусира вниманието на обществеността, не е рожба на банални и тривиални, инерционни или иновативни недоразумения, противоречия, а и конфликти,
присъщи само на сферата на интимността между двата „вечни” пола и
на битово равнище. Той е предпоставен, обуславян и мултиплициран,
галванизиран от духа и същността на днешната историческа епоха, на
глобалния и неолиберален модел на капитализъм, които напълно „отприщват бентовете” за всякакви типове насилие над човека и смазва
безпощадно всяка изискуема човещина в подкрепа на унизените хора.
Историческа епоха, каквато е нашата съвременност, а и обществените
модели, каквито са неолибералните, предпоставят и даже фаворизират социалния атомизъм, егоизм и индивидуализъм, отчуждение и социално-политически рекламиран дарвинизъм във връзките между хората. Те без всякакви угризения прокуждат моралните смисли и подриват ценностните темели на техните връзки, като, вместо тях, налагат тотално овещняване, а и безгранични комодификации на всичко в
жизнения свят на хората, Затова и няма как да не формират и утвърждават социална среда и атмосфера, които са особено благоприятни за
поникване, цъфтеж и богати урожаи на всякакви насилия над човека –
нещо, което се превръща от възможност в кошмарна всекидневност.
Българите и българките са жертви на предизвиканото и поддържаното почти три десетилетия разграждане на чувствата за колекти319

визъм, солидарност и задружност при публично/частно постигане на
общи, социално-значими, граждански полезни идеи, в защита на общи
блага и на отстояване на определени интереси, или жизнени планове.
В годините на квази-прехода към демокрация родните управници и
политици всячески се стремяха или опитваха да разбият и унищожат
чувството за взаимна зависимост и сплотеност, за необходимата, или
дължимата подкрепа на различни социални типажи в условия на тежка
и продължителна тотална криза във всички сфери на държавата и обществото. Националното съгласие и единение, или националното помирение, които неведнъж бяха издигани по флаговете на девизите и
програмите на различни политически партии, управленски кохорти, не
бяха реално постигнати, а се отдалечаваха, ставаха невъзможни заради упорството, волунтаризма, меркантилността и корупцията на властващите елити. Това нямаше как да не се отрази негативно и върху ескалацията на напрежението и насилието във всичките техни форми, а
и въплъщения, резултиращи (по своему) и върху съдбите на жените.
Днес политиците цинично се възползват от темата за насилието
над жените, но не искат дума да отронят за тесните връзки между този
феномен и демографската криза, главоломно спадащата раждаемост,
предизвиканото покачване на смъртността от тяхното управление или
изтичането на млади кохорти в чужбина, макар такива връзки и зависимости да съществуват, а и да са много влиятелни и здрави. Потресаващите случаи за безскрупулно превърнати в съвременни робини или
секс-робини наши емигрантки от страна на временно или дълготрайно
експлоатиращи ги предприемачи от силно развити западни държави и
общества не са единични. Както виждаме, обществеността и властниците могат само да се занимават с коментиране на техните ужасяващи
подробности, не обаче и да сторят нещо, което реално да ги ограничи.
Демографски безконтролен и опасен за държавата, обществото и
нацията ни бум има единствено в маргинални етнически общности, където насилието е тривиалност, а това вече обуславя неговото гарантирано възпроизводство и в бъдеще. Няма как в нашето общество, което
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почти три десетилетия е имунно отслабвано, в което традициите или
културната идентичност вече не значат много за младите генерации,
да има нормално възпроизводство, висока раждаемост, ниска смъртност. Още Хегел беше визирал една опасна закономерност, на която
днешните родни и самодоволни властници не обръщат никакво внимание: всяка отслабване на държавата води единствено към диктатура –
в нашия контект към безпардонната диктурата на насилието във всичките му ипостаси, в т.ч. и спрямо най-незащитените, т.е. над жените.
Насилията над физиката и психиката на човека като род или пол винаги се отразяват на желанията, или способностите му да се възпроизвежда в конкретни ситуации, или контексти. Сизифовият товар на всекидневното оцеляване предопределя и галванизира нежелание на жените и мъжете да имат деца23, и то в най-добрата за това възраст. Това
нежелание проличава в късните бракове, в живота на семейни начала,
в стремежа младите двойки да имат само едно, рядко две деца. Изоставените и разведените майки се обричат на тежък живот, което обуславя стремеж към избягване на родителски ангажименти в несигурния
живот. Дискретна съпротива, мълчаливата опозиция на човешката душа и телесност днес забелязваме или коментираме, при това в нейните
особено драматични и даже трагични въплъщения, за които обаче политическите особи и експертните им слугинажи не обичат да говорят.
Второ, злополучният преход към демокрация и пазарна икономика, в резултат на когото днес българите нямат реална демокрация и
ефективна пазарна икономика, се развива в състояние на перманентно
профаниране на политическите реалности и нрави, дискредитация на
истински високите и стойностни политически идеи, идеали, практики,
които не само клеймят, а реално смаляват, премахват различни видове
насилия. Профанацията и вулгаризацията на политическите ценности,
инструменти, техники и практики, на обществено-политическите реалности и нрави е съпроводена от, а и поражда разнородни и многолики
23

В обществото ни вече имат разпространение и съвсем нови модни представи, а и движения от типа на
чайлдфри, които не желаят да имат и отглеждат в семействата изобщо деца, а да се живее само приятно.
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насилия, които невинаги се осъзнават от техните мишени/жертви. Копирането на чужди, имунно несъвместими с генома на българската душевност и битийност, политически и културни матрици винаги води до
ескалация на вноса, или експорта на разнородни модалности на насилие над човешките същества в света и у нас. Зависимостта на преходното българско общество, обвързаността на политическите и другите
му елити с външни, чужди на самобитността му, политически, икономически, социални, идеологически и културни матрици се отразява на
усложняването и увеличаването на препятствията в решаване на злободневните му проблеми с насилието в публичен и частен план, в т.ч.
и спрямо половете. Там и тогава, където и когато за Политиката найвисши ценности са Властта и Печалбата, а човекът е превърнат в суровина, инструмент на властимащите, няма как насилието да не присъства и „украсява” историчността и всекидневието на хората, които са
„мишени”, жертви на безконечните ламтежи за власт и незаконните
облаги. Естествено, в такава питателна среда и зловредна атмосфера
първи жертви на многоликото и разнородното насилие са най-уязвимите традиционно, или конюнктурно групи, сред които винаги предно
място заемат общностите на представителките на „слабия пол”. Неслучайно феминизацията, примесена с етнизацията на бедността в годините на прехода, се превръща в негова одиозна визитна картичка, за
която управниците мълчат. А това предопределя изключително тежка
житейска съдба на жените от подобни групи, за които държавата или
обществото вече не правят нещо много съществено, нито достатъчно.
Именно такава е природата и нескритата физиономия на Политиката в
нашето време, в света, Европа и българското общество, заради което и
тя не се радва на никакво уважение или почитание, а, обратното, бива
смятана за възможно най-одиозната сфера в живота, в т.ч. от немалка
част от жените, които са нейна историческа, или всекидневна жертва.
Много сериозен и реално тежък проблем е този за ескалиращото
присъствие и опасното влияние на езика на омразата, във всичките му
модалности и въплъщения; процес е провокиран и завоалирано стиму322

лиран от новоизлюпилите се властови елити. Езикът на подигравките,
униженията, оскърбленията, омразата, ненавистта и агресията се превърна в част от историческото и всекидневното житие-битие на днешните хора, а това рефлектира в тенденциите на увеличаване на насилието във връзките, отношенията и обноските между двата пола в банални или в екстремални случаи. Освен това е релефно забележим и
неспирният процес на запълване на всекидневната или официалната
реч с всевъзможни цинизми и вулгарности на сексуална тематика. Метафорите, аналогиите и словоблудствата, базиращи се на такива вербални и семантични концепти, са се превърнали в неразривна част от
политическото ни ежедневие. Те са станали едва ли не задължителен
аксесоар и репертоар на парламентарните дебати. Подобна тенденция
снижава обществената цена на „интимната тематика”, обуславя нейната брутална, арогантна, перфидна, перверзна вулгаризация, на нейното десакрализиране и профаниране в масовото съзнание и поведение.
Стигна се и до нещо исторически непознато, невиждано, нечувано, неодобрявано в прежните времена – публични битки между девойки или жени, които са наблюдавани, а и адмирирани от други девойки,
или жени, а често пъти и от младежи, или даже мъже, които, вместо да
прекратят тези грозни забавления, ги насърчават, предават в мрежата.
Официалната позиция на домораслите демократи-политици, че
училището е институция само за образование, а не и за възпитание на
децата, или подрастващите, също „налива масло в огъня” на одиозни
процеси и тенденции в обществото ни. Подобно дезертьорство на управниците и политиците от ангажименти с възпитаването на младите
поколения се отразява зле на покачването на насилието в държавата.
Трето, за справяне с въпроса за насилието над един или друг пол
от съществено значение е културната среда, социокултурната атмосфера в променящото се общество. Българският горчив и жесток опит
нагледно демонстрира, че след като домораслите ни управници и политици не пожелаха и не успяха да сторят нищо полезно за ограничаване и премахване на съществените причини и фактори, обуславящи и
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гарантиращи днешните одиозни реалности и нрави, а и утрешни перспективи на масова култура, деформираща душевността и обезчовечаваща хората, „промиваща мозъците” им, формираща и форматираща,
зомбираща техните психики и съзнания с античовешки по същността и
ефективността си образи, мотивации и жизнени образци, принципно
не може да се очаква, че системното, разнородното, а и многоликото в
своите форми насилие над жените ще се възпре, смали, или премахне.
Бруталната или перфидната инфилтрация на мултикултуралистките идеологеми, митологеми, а и властови практики се оказа един от
най-мощните канали, но и ефективно средство за публично лансиране,
рекламиране и налагане на феминистки и джендър-теории и практики,
които исторически, или актуално не са присъщи на българския народ.
Нашата общественост вероятно не е забравила, че само преди няколко
години родните ни политици ставаха и лягаха, през две изречения, по
повод и без повод непрекъснато „спрягаха” темата, гръмогласно депозираха категоричната си подкрепа към мултикултуралистката кауза.
След като знакови европейски политици, като А. Меркел, Н. Саркози,
Камерън и други, обявиха смъртна присъда на тази идеология, а една
от водещите европейски комисии издаде през 2008 г. Бяла книга, в
която оцени този проект като пагубен, домораслите ни политици се
постараха (в рамките на няколко месеца) да заличат спомените и филипиките си в подкрепа на този фатален идеологически проект. А в
него една от фундаменталните съдържателни сфери бе свързана, пряко посветена на джендър-идеологията с нейните политики и практики.
Сега е рядкост да се чуе и прочете нещо от терминологията на мултикултурализма в публичните анонси и писаните интервюта на наши политици. За самозваната политическа класа, това е затворена страница.
Днес българските граждани виждат, слушат, усещат и къде вярно, къде неправилно коментират премълчавания и скриваният провал
на добрите практики на мултикултурализма, най-вече спрямо интеграцията на циганите/ромите. Но кой ще понесе политическа и законова
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отговорност за крайно негативните последици от политически силовото прокарване и налагане на „добрите мултикултуралистки практики”?
Този горчив и прекалено скъпо струващ исторически опит дали
няма след време да се получи също и с Истанбулската конвенция..?!.
Интересно колко време трябва да изтече, а и колко социално доверие или търпение трябва да се израдходват, докато настъпи моментът за осъдителна, тежка присъда за джендър-идеологията, която домораслите ни управници се стремят и опитват всячески да пробутат. А
в този аспект поне има известна утеха или някакво упование, защото
още по времето на дебатите за ратификацията на Истанбулската конвенция в Испания се състоя и първият глобален форум срещу нея.24
Българските политици сториха така, че обществеността да асоциира преди всичко мултикултуралистката инвазия и агресия с нейните етнизирани опции и флагрантни практики за даване на максимални
права и свободи за уж исторически потискани и онеправдани етнически, етнорелигиозни или етнокултурни „малцинства”. Заради незнание
или с умисъл, те скриват и премълчават тесните връзки и зависимости
между мултикултурализма и сексуалните (уж) заплашвани и репресирани в социума малцинства. И ако все пак си позволяват твърде рядко
да ги отбелязват, това винаги се случва в по-особен порядък, при който подобни връзки или зависимости се представят и за незначителни.
Неслучайно колизиите и съпротивите на обществеността спрямо флагрантните демонстрации на нетрадиционни сексуални общности и идеи
избухнаха, но и ескалиращо се развиха успоредно с въдворяването от
страна на политиците на мултикултуралистките визии, практики у нас.
А проблемите за отговорността и вината на властниците за радикална
подмяна на културните кодове на обществото, на цели поколения, социални групи, все още не е поставена „на масата” на сериозни, комп24

Той бе организиран от HasteOir и тяхната международна платформа CitizenGo, чиито 8 говорители и
повече от 250 слушатели участваха през цялото време на форума, а събитието беше предаване в реално
време в Интернет и в отделни фази на тематичната му програма беше следено от повече от 5 000 души.
Той се проведе в Мадрид, а и под името „Първа международна конферанция за джендър, пол и образование”, като в него взеха участие представители на 53 организации от 17 страни, които аргументирано
разобличиха опасните пунктове и гибелните сценарии при евентуално налагане на джендър-доктрината.
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лексни публични дебати, които са крайно потребни. Напротив, колкото
повече растат тези отговорности и вини, толкова по-малко, по-рядко,
по-несериозно се говори, пише и действа срещу тях от властимащите.
В крайна сметка, какво може да се очаква от една всекидневно налагана масова култура, посветена на тоталната роля на властта, насилието, парите и секса; от която духовните висоти на човешката натура
са изхвърлени, или порочно деформирани?! Когато „високата култура”
се изтласква, заменя от сурогати на субкултурните образци и практики, няма как символичното, а след него и реалното, практическото насилие да не нахълтва в и превзема обителта на душевността и битийността на днешните хора. Сега, освен „ниагарски водопади” от насилие, кръв, секс и властови перверзни игрички, нищо друго не може да
влезе в полезрението, интелекта или психиката на консуматорите на
продукциите на медиите, книжния пазар, киното, театъра, компютърните игри. Може ли след подобно, опасно и зловредно символно „гравитационно поле” да се очаква, че съвременният човек е и ще бъде в
състояние да е независим, реално ефективно противостоящ на неговите гибелни, или поне разрушителни „излъчвания”?! Още повече това
се отнася до представителките на „нежния пол”, които са и много поемоционални, чувствителни, подвластни, а и зависими от влиянията на
външни фактори, и чиито иконографии в масовата култура подбуждат
към, възпроизвеждат насилнически манталитети и маниери в публичната и в частната сфера на съвременните хора. В битката за социален
престиж и публичен просперитет, днешните млади жени не се церемонят много, ако трябва да посегнат към и приложат аморални средства.
Женствеността, чийто ценностно-нормативни еталони, визии и практики са градени с векове, сега е подложена на драматични, радикални
трансформации. Любопитен, странен или дори изненадващ факт е, че
в мрачните времена и общества на Средновековието се създават брилянтни творби, възпяващи и прекланящи се пред феерията и безценността на истинската женственост, а в днес, в ерата на Новия – постмодерно и неолиберално конструиран, и натрапван – феодализъм лип326

сват, а и не се обръща никакво внимание на подобни творчески опити.
Жената като вещ, кукла, материя, сладкиш, средство за задоволяване
на първични, дефектни нагони и вкусове на представителите на самообявилия се за „силен пол”, са конвейерно тиражираните образи, които исторически и всекидневно формират, ала пък и форматират мисленето и поведението на мъжете, и (за голямо съжаление) на жените.
Прастарата житейска сентенция, че в любовта и на война всичко
е позволено, сега вече се реализира, за съжаление обаче откъм своите
най-непристойни въплъщения. В битките за спечелване на вниманието, сърцето или портфейла на солидните кандидати, много съвременни
жени престъпват границите на нравствеността или благоприличието.
Банализирането или тривиализирането на морално осъдителни,
правно недопустими и наказуеми, широко разпространени, зачестяващи практики на „полагане на сексуални услуги”, на „сексуален данък”
към работодатели и началници, за „интимна консумация” при опити за
кариерно израстване и запазване на работното място днес, в чужбина,
а и у нас се превръща в опасна реалност и прекалено злочеста участ
за много трудещи се девойки и млади жени. За тези сексуални „фискове” на съвременните жени политиците също не желаят да говорят.
Конюнктурните публични разкрития или протестни акции срещу
сексуалния тормоз над работещи жени, примерно с наскоро избухналия скандал около сексуалната експлоатация на знаменити и популярни актриси от Холивуд по време на официалното раздаване на наградите „Златен глобус” на 7.01.2018 г., когато всички актриси бяха солидарно облечени в черни рокли, или брутално принуждавани за сексуални връзки, интимности жени от видни политици не решават, и няма
да разрешат окончателно, радикално тежкия проблем с многоликото
насилие над жените. Подобни инициативи и мероприятия се превръщат в част от пазарното шоу в най-развитите държави и общества,
славещи се и с демократичните си устройства. А пък има и нещо доста
натрапчиво и съмнително в тези, уж спонтанни, но сякаш перфектно
организирани, проведени и дирижирани от невидими центрове кампа327

нии. Като че ли някакво задкулисие подготвя и, избирайки по свое усмотрение най-добрия момент, „сервира” на световната и европейската
общественост някоя значима тема, която моментално се подхваща, надува от медиите, а след тях от политическите елити. Добре оглежданите и угоявани от външни фондации родни протестъри не закъсняха и
също пуснаха в мрежите папагалските си реплики по въпроса за насилието над жените, а и, както при други подобни ситуации, мигновено
се обявиха в подкрепа на протестиращите в силно развитите западноевропейски общества и това на САЩ. Изглежда, социалното въображение и гражданската фантазия са станали дефицитни стоки на политическия пазар, след като ксерокопирането на протестните символики
и послания се разпространяват с мълниеносна скорост в глобализирания свят. Подобна семпла бутафория повече пречи, отколкото помага
за разрешаването на въпроса. Неслучайно против абсолютизациите и
спекулациите за мъжкото насилие над жените въстанаха именно жени
– да си спомним призива и подписката на голямата френска кинозвезда Катрин Деньоф, застанала в подкрепа на мъжкото ухажване на жените. В казуса с холивудските истории-истерии около насилието над
жените-актриси явно личи умишлено редуциране на изводите в тясно
професионалната сфера, а не за поставяне и решаване на този проблем във всичките му социални измерения, не за тоталното разкриване
и многопосочното разобличение на истинските причини, фактори, механизми и защити срещу насилническите практики, свързани с природата, спецификата на днешния, хищнически, безчовечен капитализъм.
Нещо подобно се видя и в масовите публични граждански протести от типа на тези за Шарли Ебдо и др. подобни, които депозираха
жалост или солидарност със жертвите в тяхната страна, а не и с тези в
страните, в които най-богатите държави подпалват войни, граждански
размирици, цветни революции, социални безпорядъци, или насилия.
Отвратително е да се организират многохилядни протестни митинги в
големите европейски градове заради убити в кафене, взети за заложници жени, а въобще уж демократичната западно-европейска общест328

веност да не организира нито една мощна протестна вълна в подкрепа
на невинно изтребваните стотици хиляди жени или деца, умиращи от
бомбите, безумията, разстрелите, издевателствата на талибани, муджахедини, ислямистки и терористи, създадени със западни протекции.
Случаите със западни компании, откупвали своето спокойствие и функциониране в завзети от „Ислямска държава” територии, странно, а и
бързо бяха преустановени – за тях нямаше граждански протести в Европа. Един-два дена форсирано медийно внимание, семпли и повърхностни коментари, а и всичко по тези казуси, заслужаващи много посериозни, обстойни анализи, беше претупано или напълно приключи.
Подобно гражданско двуличие и лицемерие не може реално и окончателно да разреши проблемите с насилието над невинни човешки същества, в т.ч. най-често над жени. Впрочем, уж демократичният Запад
не организира масови демонстрации, а и публични официални политически заклеймявания на трансфера и принуждаването към проституция на жени от завладените от ислямистите страни и територии. Това
насилие се подминава, премълчава, то сякаш не заслужава внимание.
Западът демонстративно и публично атрактивно „скърби” само за своите жертви, но за онези, които „принася на олтара” на собствената си
алчност и безскрупулност, не страда. Всичко от вещния свят и ценностно-нормативната аура, в която е потопен, и от която фатално зависи
днешният човек, е по някакъв начин, в определени форми или степени
свързано, възпроизвеждащо и мултиплициращо насилия между хората.
Това показва друго: обществена ценностно-нормативна система, която
исторически и ежедневно възпроизвежда и натрапва в публичния или
в частния живот на хората предразсъдъци, трафарети, стереотипи, или
предубеждения, че жената е по-нисшо човешко създание от мъжа, че
трябва да се подчинява безропотно, тотално на капризите, своеволията, волунтаризмите на „силния пол”, не може да реши половите колизии, а и не дава изгледи и възможности, че изобщо може да ги измени.
В България също бяхме свидетели на граждански протести, организирани и подкрепяни от политически партии, които имат най-голяма
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вина за погрома в българската държава, за отнемане на спокойствието
и бъдещето на няколко поколения, за вакханалиите в политическите,
икономическите и културните реалности. Профилът на „умните, красивите, преуспелите” в гражданските протести директно отвеждаше към
богато спонсорирани и винаги намиращи се в „мобилизационна бойна
готовност” да излязат по площадите и булевардите (уж) неправителствени организации, които само при изказване на някои посланик незабавно пристъпват към действия, независимо от факта, че подобни изказвания са обидни или намеси във вътрешните работи на България,
на каквато въпросните посланици изобщо нямат дори и никакво право.
Подобни граждански движения и политически партии организираха и проведоха протести в подкрепа, в унисон с публични мероприятия и атракции от типа на Шарли Ебдо, а не предизвикаха един протест срещу експлоатацията на българските труженички от страна на
местни феодали и чуждоземни конквистадори-бизнесмени. Години наред обилно подхранвани с финансова и друга западна помощ, те нито
веднъж не пожелаха или не намериха за нужно и полезно да протестират срещу социалното насилието над жените, а ето, че сега, когато
въпросът „изплува на повърхността”, се надпреварват и в тази посока.
В пейзажите на културните инвазии на насилието влизат новите
големи заплахи и рискове, производни на злоупотребата с възможностите на високите технологии, интернет и социалните мрежи, които тиражират и съблазняват с брутални или с перверзни сцени младите потребители, оставени без нужния контрол, надзор от страна на техните
родители, потъналите в грижи за оцеляването. Още по-тежък и сложен
проблем е положението с образованието и възпитанието на децата или
подрастващите, чиито родители са заминали на гурбет в чужбина, а те
са оставени да живеят при техни баби и дядовци, които са неспособни
да ги контролират ефективно. От подобни семейства най-вече тръгват
лицата – юноши, младежи и девойки, които попълват криминалния
контингент, стават плячки, участници в трафика на хора, проституция,
битови и тежки криминални престъпления с насилия. За нашата бедна,
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изоставаща страна това се превръща в горчиво и страшно ежедневие,
което вече има мащабно разпространение и във всичките краища на
злочестото ни отечество. Съвсем естествено, безнадзорните, или лошо
възпитаваните и слабо контролираните девойки се превръщат и найлесно, и най-бързо в мишени и жертви на тежки видове престъпления.
Четвърто, преходните етапи са съпровождани от взривен растеж
на разнородни, многопосочно действащи криминогенни феномени или
тенденции в социума. Няма разумен, почтен човек, който да смята, че
злополучният преход е изключение в този контекст. Криминогенността
достигна олимпийски висоти, които не само са непознати за предишни
исторически епохи и биографични етапи на нашата страна и нация, но
и са трудно – психически, а пък и битийно – поносими и от двата пола.
Създаването на законодателство и нежеланието на властниците
да променят съдебната система, правораздавателните и правоохранителните институции, респ. наказателните практики, при което много
типове престъпления срещу честа, достойнството и собствеността над
личността, свързани и с богата гама от насилнически действия, в условията на провалилия се български преход към демокрация не само
изригнаха, а останаха и ненаказани, или декорирани с минимални по
тежест присъди, също са причини и фактори за ескалация на насилието над жените. Конвейерното производство и прилагането на закони,
които се грижат повече за виновниците, отколкото за жертвите на насилията и престъпленията, е видно, а пък и съвсем неприемливо. Безнаказаното движение на криминални и осъдени многократно лица, които, вместо да влязат в затвора и излежат присъдите си, се разхождат
свободно, е солидна предпоставка и гарантиращ фактор за мултипликация на насилията над граждани. Хиляди осъдени престъпници и рецидивисти безнаказано се разхождат в живота и без особени затруднения се „спасяват” – със заминаване зад границите на държавата.25

25

В хода на бурните дискусии и полемики за Истанбулската конвенция нито един правозащитник или
юрист, пък и специалист от други сфери не акцентира на онзи член от нейните разпоредби, които изрично забранява каквито и да било съдебни договаряния за намаляване присъдата на обвиняемите. Реално се
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Независимо от взривния растеж на блудствените действия, изнасилванията, педофилията и редиза други тежки престъпления над личността
и живота на девойки или жени, властта изобщо не предприема нужните действия и дори дава възможности те още повече да се увеличават.
Корумпираността на служители от правоохранителни и правораздавателни органи, която фактически защитава и оправдава, вместо да
наказва закононарушителите и престъпниците, е банално всекидневие
и банална медийна злободневна тематика. Джебчийки, телефонни измамници, незаконно работещи врачки, екстрасенски, свободно гастролиращи проститутки или крадци, които се възползват от „лимита”, че
до 300 лева щети не се таксуват са престъпления, а имащи и съответен институционален „чадър” и солидна закрила от служители на полицията, следствието, прокуратурата и съда, значително разширяват
периметъра, пък и сгъстяват графика на насилията над невинни жени.
Всекидневният психичен, често и физически тормоз, на който са подложени жените при такива произшествия, не се отчита от „бакалските
сметки” на домораслите политици, управници, които ги надписват все
в ущърб на жертвите. Вместо да ги преследва и наказва закононарушителите и престъпниците, държавната, областната и местната власт
безпардонно нехае и даже често селективно действа при разкриването
на някои закононарушения, престъпления. Тези властови логики, техники и практики се отразяват рязко на увеличаването на броя и усложняване тежестта на криминалните посегателства над невинни жени, за които и статистиката е преднамерено деформирана от властите.
При такова флагрантно и безнаказано политическо равнодушие,
безхаберие няма как в гражданското общество да не виреят и множат
тежки социални настроения и нагласи, че властта в държавата е про-

получава невероятен парадокс, родното законодателство допуска договарянето, по кратката процедура,
между подсъдимите и съда, при което значително се смаляват евентуалните присъди, но, ако се ратифицира конвенцията, подобни ходове няма да са възможни спрямо залегналите в нейните текстове прояви.
Излиза, че за убийство и други тежки престъпления може да се постигне като разрешено такова договаряне, но за един, съвсем безобиден или даже и съвсем погрешно таксуван поглед или многослислен израз
от противоположната (полово различна, а дори и еднаква) страна такова изобщо не може да е възможно.
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дължение и „маша” на криминалните групировки, които в днешно време рекрутират политическите елити или управляващите в обществото.
Както се вижда и може да се допусне, сегашната люта полемика
и повсеместно очерняне на идейно-политическия противник във връзка с ратификацията на Истанбулската конвенция няма да продължи
много дълго, нито ще доведе реално до толкова наложителните и съдбовни за българските жени промени, реакции на властимащите в държавата и обществото. Както припламна и избухна, така скоро може да
се очаква, че ще стихне, дори угасне политизираният огън по въпроса
за смаляване, премахване на насилието над жените в обществото ни.
Защото манталитетът, а и маниерите на преходните ни политици, найвече управници са такива, че на тях изобщо не може да се разчита да
се справят с тази неимоверно сложна задача, от която, обаче, реално
зависи твърде много в настоящето, а и за бъдещето на нашата родина.
Осъзнавайки напълно своите възможности и способности обаче,
домораслите ни властници не губят време и случаи, от които могат да
се възползват изгодно. Затова те си позволяват недопустими извращения, спекулации и манипулации с идеи и визии, с аргументи и обобщения на феминистки теории и практики, което в сегашния (конюнктурно оползотворен) момент могат да им донесат и неочаквани бонуси.
Ето защо сме (неволни или принудително заставени) свидетели, които
трябва да наблюдават и коментират перверзната политическа сценография, нескопосаната режисура или драматургия на семпли политици
и на техните сервилни, готови на всичко, а и добре платени експертни
обкръжения, които съвършено изопачено, или селективно представят
и тълкуват важни постулати и аргументариуми на иначе твърде деликатната, а и многослойна историческа феминистка теория и практика,
особено на тази от еталонните за нас западни държави и култури. И,
както виждаме, тема номер едно за парламентарно, медийно упражняване на родните ни управници и политици е превратното изложение,
съпроводено с неправилно третиране и с неизбежното стигматизиране
на генерални, основополагащи за западния феминизъм, идейни джен333

дър-опции, парадигми и стратегии, които, за съжаление, и в днешната
българска политизирана конюнктура придобиват гротескни и комични
форми, или зловещи лъчения, определено смятани за безсъмнено пагубни за историчността, всекидневността на българската идентичност.
След предизвиканата от родните, самозвани политици морална
паника в обществото, управляващите потърсиха и „спешна помощ” от
своите западно-европейски ментори и Брюкселската администрация.
За да замаже скандала, управляващата коалиция отправи искане да се
подготви нов превод на Истанбулската конвенция, в който основателно предизвикващите съмнения и подозрения текстове да бъдат представени по съвършено понятни (за българската общественост) начини.
Европейските им ментори обаче не пропуснаха случая, от една страна,
да демонстрират, че подкрепят усилията на нашето правителство да
осигури ратификацията на въпросния документ, а – от друга, деликатно да покажат некомпетентността на българските управници. Другояче
няма как да бъде оценен един призив към задгранични и висшестоящи
европейски институции, който фактически признава, че българските
власти не могат да осигурят квалифицирани експерти, които да обяснят и подготвят нашата общественост за необходимата ратификация.
Неслучайно в тези дни на всеобщо притеснение и разпалени полемики, Бриджит О’Логлин – генерален секретар на мониторинговата
комисия по ратификацията на Истанбулската конвенция, обяви публично тази инициатива, официалното искане на правителство ни към
брюкселската администрация, което дезавуира още повече нашите управляващи, политици в очите и мислите на възбуденото гражданство.
Този факт още повече „наля масло в огъня” на съмненията и подозренията, че около въпросния документ не всичко е достатъчно ясно
и прозрачно, а че вероятно става дума за нещо страшно и задкулисно,
което трябва да бъде скрито и облечено в по-приемлива фразеология.
Обстоятелството, че се търсят услугите на външни преводачески
институции, а не на родните, за притесненото и разгневеното българско гражданство може да означава едно – че нашите управници и поли334

тици не притежават нужната езикова подготовка или култура, защото,
ако ги имаха, би следвало да решат проблема. А зад този въпрос надниква друг, който е още по-тежък, неприятен за властите. Той е, че
подобен ход на управниците ни изглежда в очите, оценките на широки
кръгове от българското гражданство като недвусмислен показател, че
сме изпаднали в положение на протекторат, чийто властници не смеят
да поемат отговорност за по-тежки, сложни казуси, а веднага търсят
помощ от господарите си. Това е част от насажданата почти три десетилетия политическа перверзия във властта на държавата и обществото, която трябва да гарантира безопасност на властимащите; те да си
измият ръцете, да имат алиби пред и индулгенция от техните ментори.
Големите, съдбовните въпроси за нацията, обществото и държавата се
оставят в разположение на неясните директиви, протекции от Европа.
Такъв ход на родните управници е и косвено признание на безсилието
на властта и предоставянето на изцяло на външни сили, институции да
предрешат (по свое усмотрение) съдбовно значими въпроси за народа.
Подобно безсилие, от една страна, публично се премълчава и
прикрива, а на негово място се лансира темата за „добро партньорство” между властите на Брюксел и тези в София. От друга страна обаче,
то фрапиращо се разобличава, защото безропотното съобразяване и
енергичните действия в посока на желанията, директивите на външни
ментори от Брюксел, раболепието, сервилността, прословутата и омразна на препатилия българския народ „йес мен” политическа психология и прагматика се оказват не щрихи от историческия портрет на
други времена и политически гарнитури, а горчиво, даже ужасно настояще за смутената и разгневена наша общественост. Фактически става дума за поредно историческо, политическо и морално насилие над
многострадалния ни народ и родната притеснена общественост, което,
обаче, трябва да се извърши с елегантни и перфидни властови техники на брюкселски бюрократи, за да могат домораслите ни управници и
политици да излязат сухи от неловките ситуации. Политическото безразличие и управленческата безотговорност се представят в ипостаса
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на видима или завоалирана социална загриженост за житейските съдби на гражданите на държавата и за историческата орис на Родината.
След като политическите шмекерлъци на управляващата коалиция у нас не само не подсигуряват, а дори сами торпилират очакваната безропотна и безгръбначна линия на политическо поведение в този
одиозен казус, втренченото внимание и изригналите притеснения сред
българската общественост трябва да бъдат успокоени, разбира се, със
спешната помощ на способните на всичко брюкселски експерти и администратори. Реално погледнато и оценено, призивът на нашето правителство в конкретния случай би могъл да се прецени и като „зов за
помощ”, който изисква външно насилие за спасение на „удавниците” в
една ситуация, в която домораслите управници сами са се и натопили.
Истанбулската конвенция неочаквано принуди родните политици
да се „строят и под знамената” на патриотизма и родолюбието, хуманизма и защитата на човешките прави и свободи, за които те (в продължение на почти три десетилетия) не сториха почти нищо съществено, а дори, може да се каже, в много отношения ограничиха и „убиха”.
Години наред съвършено хладнокръвно подкопаващи и унищожаващи
родолюбието и патриотизма, перфидно, а и меркантилно залагащи „ва
банк” на примитивния национализъм, голяма част от днешните управници сега се преобърнаха на 180°, заеха публичните роли и маски на
уж искрено загрижени за съдбата на отечеството, спасението на родолюбието, за агонизиращия сред младите генерации патриотизъм. Така
стана и спрямо публичната защита на православното християнство.
Що се отнася до позициите на Българската православна църква,
поне в този случай Светият синод публично демонстрира много отговорна и разумна политическа позиция, като не закъсня и прекалено
много със своите виждания, както неведнъж се е случвало през всичките тези почти три десетилетия на труден и продължителен преход.
За пръв път през годините на тежкия преход Синодът се противопостави на държавната власт и призова свещенослужителите и християните
да почнат молитви срещу ратификацията, а един от архимандритите
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дори поиска и нещо повече – анатемосване на всички депутати, които
се осмелят да гласуват в подкрепа на въпросната ратификация.
Получи се и непознат за днешните поколения прецедент – Българската православна и Католическата църкви заеха напълно сходни и
осъдителни позиции срещу приемането на Истанбулската конвенция.
Аналогична бе реакцията и на Главното мюфтийство на мюсюлманската общност, което също изрази категоричната си негативна позиция към евентуалната ратификация на въпросния спорен документ,
при това въпреки и независимо от позитивното, а и солидно публично
демонстрирано отношение на ДПС към ратификацията на конвенцията.
Тези разумни позиции на клировете на трите вероизповедания се
оказваха една достатъчно звънка морално-политическа „плесница” по
самодоволната физиономия на нашите управници, които не пропускат
случай публично да демонстрират своята религиозност, а и богоугодно
поведение, най-вече своята „благотворителност” – почти винаги с държавни средства, а изключително рядко и със собствени финанси.
Срещу предизвикания от сервилността на български висши политически особи скандал, който буквално торпилира обществото, срещу
безродничеството, меркантилизма в политиката, компрадорщината избухнаха вълни от публично възмущение и гняв, и то не само в социалните мрежи, а в публичното време-пространство за немалък период.
Показателна беше и критичната оценка на президента на Републиката по време на пресконференцията, свързана с отчета му за едногодишния етап от неговия мандат, в който той се възпротиви на политическата перфидна технология съдбовни въпроси за държавата, обществото и нацията да се решават и договарят „зад гърба” на народа,
а парламентът да служи като нотариат, които да ги легализира. Парламентарната група на БСП поиска референдум по този ключов проблем,
докато премиерът склони да се замрази за неопределено време поставянето на въпроса. Още повече, че знакови експерти бяха категорични, че силово налагане на позитивен вот на управляващото мнозинст-
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во му гарантира извеждане извън властта в бъдещето. За две-три седмици се разиграха събития, които никой не би предположил по-рано.
Вероятно, конспиролозите имат възможност да сервират поредни
опции и версии за задкулисни сценарии и манипулативни операции: в
дните, близки до избухването на скандала с ратификацията на Истанбулската конвенция, българската общественост надълго, а и нашироко
бе всекидневно занимавана с грандиозното мероприятие около тържественото откриване на изцяло ремонтираната от турските власти
наша уникална желязна църква „Свети Стефан” в същия този град, но
управниците изобщо не се произнесоха по искането на турската страна да възстановим и ремонтираме всички джамии в нашето отечество.
За немалка част от привържениците на конспиративните политически истории и мистерии, подобно съвпадение изобщо не е случайно,
дори е солиден признак за дискретно психологическо манипулиране и
насилие над душевността на обществеността ни. Всеки с правото си…!
Мистериите, спекулациите и реалните опасности от
признаването на третия пол
Деликатната и сложна тематика, а и категориално-понятийната
сфера за връзките, различията и взаимодействията между биологичния и социалния пол притежават историческа биография, равняваща
се едва на няколко – и по-точно на 5-6 – десетилетия. Пръв, който въвежда терминологична деференциация между биологичния и социалния пол е Джон Мани – през 1955 г. През знаменитата 1968 г. Робърт
Столлер предлага (в нашумелия си бестселър „Пол и джендър: към
развитие на маскулинността и феминността”) въвеждането в научна
употреба на „джендъра” като термин, описващ личната полова самоидентификация, която, обаче, не винаги се покрива с биологическата.
Генерален принос за въдворяване и окончателна теоретико-методологическа кристализация на джендъра има Гейл Робин, която в изследванията, а и в произведенията си представя въпросния феномен като
сложно завоалирана система на социални и културни взаимоотношения, на определени ролеви ангажименти и то в съответен контекст. Но
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истинският ключ за отварянето на потайностите на смисъла на джендър-теориите е дълбоко скрит още в знаменитата фраза на великата
мислителка Симон Бовуар, че „Жената не се ражда, а жена се става”.
Според представителите (респективно и защитниците) на джендър-теорията, биологично-половата идентификация, исторически и социокултурно предадена на човечеството още от времето на древногръцката античност, не разкрива въобще истинското състояние на нещата: античните мислители са фокусирали вниманието и са акцентирали само на няколко външни полови белега, но не са притежавали
знания за други такива. Съвременните джендър-изследователи приемат, че биологичният пол е съставен от много, а и разнородни компоненти, само една част от които са и възможни за пряко наблюдение.
Освен гениталният пол – наличие на пенис или вагина, съществуват
още хромозомен, хормонален, пол на жлезите, репродуктивен и друг
пол, свързан с устройството и функционалността на простатата или
уретера, които не могат директно да са наблюдават. А според Ана Фаусто-Стерлинг 1.4% от родените в световен мащаб деца не притежават
ясно изразени полово-сексуални белези, а са интерсексуална група,
имаща признаци и на двата пола. Този факт обуславя нуждата, например, само в САЩ ежегодно да се правят по над 2000 операции за смяна на пола чрез хирургическа подмяна на гениталиите, за да се преодолее „половата двусмисленост” на такива полови „неизбистрени” индивиди.26 Затова джендър-теоретиците смятат, че полът като биологическа разлика или граница съвсем не е толкова категоричен и безвъпросно ясен, и че дори не бива да се възприема като бинарна даденост,
съставена единствено от два елемента, а би следвало да се третира
като континуум, в които болшинството се определя в едната или пък в
другата посока, но съществува и част, която се оказва някъде по средата на релацията. Поради тези важни обстоятелства, те считат, че по-

26

Никой не бива да се съмнява, че подобни оперативни интервенции са особено доходоносен бизнес, тъй
че формирането и налагането на определени социални вкусове и нагласи към тези „дизайнерски” иновации в телесността на младежите и девойките могат/трябва да търсят и съответни политически протекции.
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лът не е груб физически, несъмнен природен и социален факт, защото
не е ясно кои полови белези – първични, вторични или други – стоят в
основата на подобна условна диференциация на половата същност.
Джудит Бътлър още повече задълбочава и по своему конкретизира нещата, смятайки, че разделението на „пол” и „джендър” като биологически и социален пол е теоретически несъстоятелно, защото и
двата феномена са продукт, а и средство на упорядъчени властови корелации и матрици, възпроизвеждащи и легитимиращи се по особени
начини. За нея биологичният пол е само средство, но не и източник на
създаване на реалността на джендъра. И полът, и джендърът могат и
трябва да се мислят, представят и обясняват като „произвеждани” от
човека в съответни общности, или при определени контексти, и т.н. В
този ракурс полово/джендърната идентичност се конституира чрез съответни перформативни актове, които са свързани както с публичните,
така също и с частните прояви на дадения индивид в обществото.
Същевременно американските джендър-изследователи вменяват
вина на европейската култура, че е създала и утвърдила несправедлив
и нереципрочен порядък, при когото между двата базисни пола винаги
съществува определена йерархия, в която само единият пол се смята
за идеален, съвършен, докато другият е някак си стигматизиран. Както
ясно пише Джейн Флекс, в европейската култура да бъдеш „различен”
винаги се е подразбирало като да бъдеш по-малко ценим или по-малко
способен, а и по-пренебрегван. Подобна генерализирана и безалтернативна диференциация само на два основни пола – мускулинен и фемининен, – Джудит Бътлър дефинира като „хетеросексуална матрица”.
Понятието „джендър схема” е въведено в науката от Сандра Бем
и то означава познавателна структура или мрежа от асоциации, организираща и управляваща самовъзприятията на индивида относно неговата сексуалност и ролевите му функции в съответен тип сфери.
Когато през 70-те години на ХХ век оперативното сменяне на пола става рутинно, дискусията за дълбинната същност, респективно за
„истината за пола” избухва с още по-голяма сила в науката и социума.
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Поради определени социокултурни – инерционно препредавани,
– причини и матрици, хората обикновено не правят прецизни разлики,
например, между хомосексуалисти, андрогини, травестити, биджендъри, интерсексуали, крос-дресъри, транссексуали и хермафродити, макар реално всеки един от тези специфични типажи да притежава съответно и свои собствени характеристики. Подобна объркваща диференциация на модалностите на полово „различните” или „нестандартните”
продължава да се обогатява непрекъснато, заради което вече се спори
и дали те са (32, или 72, и т.н.) различни вариации на джендърната
идентичност на съвременните хора. А това, естествено, е смущаващо
за здравия житейски разсъдък, който е свикнал исторически, традиционно и социокултурно да борави преди всичко с двата генерални пола.
Темата за „третия пол”, която сега мощно тресе българската общественост, също има доволно богата и протяжна във времето историческа биография. За този феномен в Западна Европа се говори и пише, а има и солидни архивни свидетелства още от 15-18 в.. Поне за
Балканите отдавна се знае за албанските жени, които полагат особена
клетва да живеят мъжки живот, в т.ч. и да спазват стриктно всички ригоризми на знаменития Канун. Още в 15 в. албанският княз Лека Дукагжини кодифицира параметрите на жизнените права и деяния на
тези особени жени, приели доброволно попрището на суровата мъжка
съдба. Тези неимоверно „странни птици”, с особен поведенчески профил в обществото, все още могат и да се срещнат в гористите райони,
разположени по границите между Босна, Херцеговина и Албания.
В други цивилизации и култури по целия свят също отдавна има
практики на съответни отношения и действия към представителите на
„третия пол”. Глобалният свят, мултикултуралистките инвазии, постмодернистката философия, а и неолибералният капитализъм променят
смисъла и контекста на иначе крайно деликатната, притежаваща дълга
и богата историческа биография тематика не само за „третия пол”, но
и изобщо за полово-сексуалните връзки или отношения между хората.
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Тази сложна и деликатна тематика изисква много високи научнотеоретически, професионализирани знания, но съответно и „вписването” им в тъканта на различни идеологически или политически проекти,
които – пряко или косвено, видимо или незримо – се прокарват днес.
Днешните български политици въобще не знаят, или умишлено
подминават и пренебрегват факта, че джендър теориите и практиките
се родиха още през 60-те години на ХХ век като отчетливо протестна
форма на сериозна, мащабна критика и после на организирана съпротива срещу недъзите и пороците на тогавашния вид капитализъм, че
бяха дело най-вече на социално-чувствителни и ляво ориентирани субекти. Със сигурност може да се каже, че тъкмо първото е в основата
на ставащото сега и у нас. Да, за съжаление се оказа, че родните политици и управници се оказват съвършено неподготвени за един изключително важен дебат, който всячески се стремят да избегнат, и, по
старому, с изтъркани апаратни номера, порочни номенклатурни игри,
задкулисно или силово да прокарат и натрапят (на всяка цена) на обществото, което е основателно и много силно притеснено, или дори е
крайно възмутено, и разгневено от подобни опити. Те не познават нито историята, нито теорията на крайно „взривоопасен” проблемен блок
и се опитват с амортизирани властови трикове да предрешат неговото
въвеждане. Част от тях, по-точно, онези, които се противопоставят на
ратификацията на Истанбулската конвенция, изхождат от архаични,
банализирани и битовизирани, или дори крайно семплифицирани теологически „матрици” при постановката, или тълкуванията на въпроса,
представяйки го единствено в контекста на гибелен за националната
ни идентичност. Вероятно, последното изяснява отчасти нетърпимостта и враждебността, която сега у нас десни, десноцентристки и националистическо-консервативни партийни формации преизобилно депозират в дебатите около ратификацията на Истанбулската конвенция.
За съжаление, избухналата дискусия (по този повод) разобличи
напълно крайно елементарната, за да не кажем битовизирано-примитивна култура на домораслите ни управници, които изобщо нямат ни342

каква реална представа за сложността и за значимостта на проблема.
Ако не беше фрапиращата неграмотност на депутатите, респ. на елита
на ГЕРБ, и те знаеха, че много дълбоко в самите основи на джендър
свободите и борбите срещу насилието фактически стоят генерални леви или даже радикални, левичарски постулати, визии, че „духът”, или
„призракът” на марксизма е органично спотаен в генеалогията, а и в
съдържанието на значителна част от тези теории и практики27, със сигурност щяхме да сме свидетели на безкомпромисна, или дори отчаяна
съпротива на тези депутати, или висши партийни функционери срещу
приемането на Истанбулската конвенция. Но понеже те са съвършено
некомпетентни, сега са готови да изпълнят, и то безпрекословно, декретите, исканията на своите западни ментори и брюкселски господари.
Не е ясно (или може с голяма сигурност да се предполага) каква
би била публичната реакция на премиера Борисов, ако някой от неговите съветници добросъвестно и компетентно би му разказал или обяснил идейните опции на някои от най-маститите джендър-теоретици.
Например, на една от най-големите „икони” на феминизма или джендър-движението – Гейл Робин, която е категорична и недвусмислена, а
дори и стряскащо радикална, че, базирайки се на Маркс и Енгелс, но,
заедно с това, остро критикувайки ги за тяхната непоследователност и
неспособност да разкрият докрай истината за подтисничеството на
жените и господството на мъжете, тя предлага като спасителни варианти изтребление на пола-агресор и насилник, или евгенически проект за тотално изменение на неговите свойства, възможности или способности, което е хипотеза, или добре онагледяваща нещата шега; че
след като сексизмът е дериват от ненаситната капиталистическа жажда за печалби, той може да бъде възпрян единствено чрез една безкомпромисна социалистическа революция.28 Ако самозваната ни политическа класа беше прочела или поне чула дори нещо съвсем мъничко
27

Виж подр.: Брайсон, В. 2001. Политическая теория феминизма. М., „Идея-пресс”, по-специално глави
3, 4, 5, 6, 7 и 13.
28
Виж подр. Робнн, Г. 2000. Обмен женщинами: заметки о „политической экономии” пола. – В: Хрестоматия феминистких текстов. СПб., издательство „Дмитрий Буланин”, с. 89-139..
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за проглушилия света преди повече от десетина години „Манифест на
обществото за пълно унищожение на мъжете” на Валери Соланас, тя
щеше незабавно, буквално и презглава да се втурне да отрича с всички сили, а и по всякакъв начин Истанбулската конвенция. Но сега вече
основният знаменател, под който се вкарва (или изисква подкрепа) за
въпросния документ, е фалшивото хуманистично чувство за състрадателност към насилваните жени и деца, при това безогледно, а и безсъвестно лансирано именно от голяма част от тези политици и властници
в развития западен свят, които обусловиха, но и галванизираха историческото пришествие и господство на всевъзможни форми на насилие
над човешки същества, и то чрез прокарване или легитимация на един
периферен, компрадорски и семпъл капитализъм. Капитализъм, който
е истинската причина и реалният гарант за ескалация на насилието.
В този аспект, борбата срещу насилието над жените и децата по
презумпция би следвало да бъде и безкомпромисна борба срещу въпросния модел на неолибералния тип капитализъм, който угнетява човешкото същество. За жалост, домораслите и самозваните ни политици
са много далеч от подобни идеи, които предполагат социално активно,
дори и ляво отношение, пък и действие в тази насока. Именно такова,
каквото бе самото начало на дългия исторически път на джендър-теориите, идеологиите и практиките от времето на 60-те до края на 80-те
години на ХХ в., когато вече с пришествието и хегемонията на неолиберализма се стигна и до радикално проформатиране, и до селективно-инструментално експлоатиране на огромния научен и политически
фонд на джендър-теориите, практиките и техните социални движения,
при което тяхната изначална лявост беше сериозно размита или трансформирана в дясна (идеологическа и политическа) дискурсивност и
употреба на джендър-каузите в света, независимо, или въпреки факта,
че последните все още продължават да се отстояват от страна и на уж
модернизиралите се, и преминали на постмодернистки „релси” левици.
В социално-либералната орбита на обновлението на традиционните
леви – социалистически или социалдемократически, – партии надделя
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именно либералното, а дори, още по-точно, неолибералното начало,
което буквално разми, дори премаза някогашния явен социален патос.
С този специфичен „коктейл”, бриколаж или „микс” на изначално
леви идеи, но за десни проекти, в нашето съвремие се откриват ведри
хоризонти за повсеместна бъркотия в умовете или реакциите на политиците, които изобщо не са „на ти” с въпросната деликатна тематика.
Едва ли можем да си представим какво щеше да стане с позициите, например, на Бойко Борисов и неговото слугинско политическо обкръжение, ако им беше по-обстойно обяснено, че твърде много от
джендър-теориите в дълбокото си начало или по същество изповядват
и Марксовото учение за класовата война на пролетариата, в чийто образи те привиждат угнетената, ограбваната, малтретираната или поне
потисканата жена, и че само джендър-терминологията „неутрализира”
мъжкото класово господство. Всички яростни днешни антикомунисти,
преливащи във всички парламентарни партии, също много биха се замислили дали въобще следва да дадат гласа си в подкрепа на кауза,
или на една идеология, която крие (в биографията си) подобни „тъмни
петна” или страници. Те изобщо не са наясно и с факта, че времето на
историческото раждане на джендър-теориите – през 60-те години на
ХХ век – беше и апогеят на присъствието и проявлението на левите и
ляворадикалните мислители и преподаватели в западните университети времето, когато повече от 80% от американските учени в тези институции бяха леви, поради което беше и напълно естествено, закономерно, логично, а и неизбежно левите идеи, а и идеологии да присъстват като определящи и доминиращи в тогавашните джендър-теории.
Но както винаги досега през годините на злополучния ни преход
към демокрация и пазарна икономика, така и в този конфузен, трагикомичен случай българската самозвана политическа класа в огромната
си част подходи без нужното познаване, но пък и сервилно към зададените поръчки, започвайки папагалски да повтаря натрапени й отвън
или сътворени от готови на всичко експерти тези, становища, доводи и
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аргументи в подкрепа на, или срещу конвенцията. Единици са политическите партии у нас, които подходиха и отговорно, пък и автономно.
Още по-интересна би била също и публичната реакция на (иначе
неуморно и постоянно депозиращия се като най-искрен, най-предан и
благопристоен християнин) Борисов, както и на неговия антураж, ако
знаеха, че повечето култови джендър-теоретици (като Гейл Робин, например,) възприемат или изискват един радикален екзегетически прочит на дискурсите за пола, сексуалността. Прочит, който силно се дистанцира от, но и тотално дезавуира всякакви теологически постулати.
Поне теоретически, джендърът почти винаги е бил на нож с религията!
Това незнание на истинската история на тези теории и практики,
обаче, е детерминиращ фактор за разногласия и спорове в средите и
на най-голямата ни лява партия. На пленума на БСП по този важен казус никой не визира именно тази органична връзка и зависимост между лявото и джендър-теориите и практиките, а се депозираха единствено искания или ултиматуми, че след като ПЕС, европейските левици
или левите евродепутати вече са гласували за въпросната конвенция,
трябва и нашата БСП да я приеме. Или се сервираха амортизираните
баналности, че левите винаги били в защита на слабите, угнетените,
насилваните, измъчваните или тормозените от нещо, или заради нещо.
Тоест, въпросът не е по същество, заради историята и генеалогията,
мисията и ефективността на джендър-теориите и практиките, а е поставен формално и инструментално, заради авторитета или пък само за
публичния имидж на левите формации в Европа. Всичко, в което лявата партия беше убеждавала електората си и обществеността – че се е
променила радикално; че вече не е старата партия, безпрекословно
изпълняваща „спуснати отгоре” заповеди и поръчения; че притежава
друго, коренно различно от някогашното номенклатурно мислене и поведение, можеше само за един момент и с едно положително гласуване да бъде тотално опровергано, заличено и напълно осквернено. Това, от което всеки искрен социалист искаше реално да се отграничи от
миналото – неговата партия да бъде само сляпо, глухо или почти нямо
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средство, конюнктурен параван за прокарване на – чужди за народа,
– сценарии, в този момент можеше да се случи, стига единствено позитивният вот в подкрепа на Истанбулската конвенция да беше минал
успешно в залата по времето на този съдбовния пленум на НС на БСП.
Нещо повече, никой от многобройните и словоохотливи коментатори на станалото на този пленум не си позволи да изрече (на глас) и
друга една шокираща истина, която всички преднамерено премълчаха
или перверзно пренебрегнаха: че ако Партията се беше отрекла и изменила по начин, че вече да не изпълнява волята на своите членове, а
безропотно да изпълнява желанията и директивите на Брюксел и ПЕС,
нищо в нейния ръководен екип не се е променило и като манталитет, и
като маниер в сравнение с времената или политическите нрави, когато
командите идваха от Кремъл, а сега вече само от Брюксел и Ню Йорк.
Неслучайно опониращите политолози и експерти моментално, а и
безпардонно се опитаха да внушават на обществеността, че с този си
погрешен избор БСП доказала, че не се е променила, че продължава
да доказва, че е консервативна, комунистическа или сталинистка. Това реално беше флагрантна спекулация и тотална манипулация, защото всъщност се беше получило точно обратно – този път лявата партия
беше постъпила в пълен разрез с критиките, обвиненията, които върлите й идейни противници сега се опитваха всячески да й припишат.
Впрочем, знакови персони на ПЕС и от евродепутатския корпус
преди, а и по време на дебатите в България се вживяха в исторически
амортизираната роля на някогашното Политбюро на ЦК на КПСС, дирижиращо левия свят, като декретивно или ултимативно, макар и по
префинени начини, се опитаха да наложат гласуване в подкрепа на
една противоречива и опасна конвенция. Това поставя ребром, а и за
сетен път въпроса кому именно служат тези висши леви емблематични
персони – на отрудените, обезправени маси в света, Европа и у нас,
или на някакви задкулисни сили, тайни кръгове, които в единен строй
искат на всяка цена да натрапят един опасен, а и глобален сценарий?
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Точно обратното, всички коментатори, особено онези, които са и
най-яростните идейни противници и критици на БСП, се постараха по
най-циничен и арогантен начин, много рядко и перфидно, всячески да
упрекват, обвиняват или оскърбяват социалистите, че били раздвоени,
или съзнателно противопоставени на „верния европейския избор”, а и
всякакви други измишльотини, или откровени нелепости, стига само и
само БСП да е мащабно унижена; да търсят всевъзможни доводи и аргументи, чрез които публично да разобличат и осмеят автономния избор, политическата дързост, а и моралната доблест на лявата партия.
Впрочем, тук изплуват както угризенията, така и страховете на
всички онези, които в този момент са готови и способни безропотно да
се подчинят на Брюкселските указания или послания, изискващи ратификация на всяка цена и независимо от предстоящите жертви. Стадният инстинкт и циничното желание да бъдеш като всички останали и
да няма кой да се различава от тебе при едно подобно фатално изпълнение, бяха очевадни, макар и съвсем преднамерено избягвани, пък и
некоментирани от медиите, а и в „мрежите”, където всевъзможни „гении” и тъпоумници се „упражняваха” по нравоучения, или менторство.
Историята обикновено издава с много голямо закъснение своите
присъди, а поне в този случай ръководството на БСП може да е спокойно за една подобна оценка, защото тя със сигурност ще оправдае
нейното пленумно решение в по-далечна перспектива, дори и ако конюнктурно, или по-късно се наложи ратификация на спорната конвенция. Но този дебат също беше и особено показателен колко далече от
истинската теория и колко чужди, непознати са на една част от елита
на БСП джендър-практиките, а и движенията в света, колко неуки или
непросветени са спрямо нейните фундаментални парадигми и смислови опции ред нейни видни представители, решили да изглеждат „европейски” модерни. И тук, както и в други политически партии, в парламентарни и извънпарламентарни дебати по злободневния въпрос за
ратификация на конвенцията, бе очевидна пълната некомпетентност
на партийно-политическите елити в страната по този съдбовен въпрос.
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Без да познава по същество идеите и теориите и практиките на
джендъра, българският народ интуитивно вярно се ориентира, а гражданството бе силно притеснено от възможността да се подкопаят основите на човешката идентичност, историческата и социокултурната памет, традициите и критериите, защото именно в тази посока водят, но
и такива ефекти гарантират приложенията на постмодернизма в света.
Полът и сексуалността винаги са били фундаментални маркери и
генерално значими фактори за цялостния живот на човешките същества в публичния/частния му вид. Не случайно в друга своя, също знаменита, творба Гейл Робин подчертава, че реалността на сексуалността също има своите собствени вътрешни политики, структури на неравенствата и модуси на потискане, властови стратегии и тактики, заради което и тя е бойно поле за придобиване или пък – обратно, – за отстояване на определен тип власт, властови ресурси, статуси и непроменими статуква, които, обаче, могат да се експлоатират както явно и
директно, така и опосредствано, и завоалирано. А в самия край на това си съчинение авторката възторжено приветства започналото мощно
движение още през 1980-те години на ХХ век на сексуалните Дисиденти и страстно подкрепя техните усилия да ускорят, въплътят оптимално светлата мечта за една нова „еротическа епоха”, която не може да
стане без съпричастие на политическите вектори на борбата за нея.29
С тези примери изобщо не искам да кажа, че джендър-теориите в
днешния им статус и патос са изцяло леви или ляворадикални по идеологически тонус, или вектор, а само, че подобно на много други случаи онова, което е било валидно като начало и основна идейна стратегия, впоследствие се е променило и то радикално, или дори вече се е
преобърнало на 180° спрямо онова, което е било валидно за първоначалните му етапи. По-горе очертах и преломното историческо време за
подобен трансформационен обрат. Нали никой вече не се съмнява, че
29

Виж подр.: Рубин, Г. Размыиляя о сексе: заметки о радикальной теории сексуальных политик. Цит по:
Перевод Яны Боцман выполнен по изданию: Gayle Rubin, “Thinking Sex: Note for a Radical Theory of the
Politics of Sexuality”, in Carole S. Vance, ed., Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality (London: Pandora, 1989), pp. 267-319.
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съвременните леви партии или идеологии притежават твърде малко от
онова идейно и организационно наследство, което имаха предците им!
Както виждаме в нашата историческа съвременност, неолиберализмът
успя много по-добре да прочете и проумее някои от прозренията на
Маркс и Енгелс и, за съжаление, да ги впрегне в своите глобални сценарии; разбира се, и в техните алтернативни варианти, или даже антиподни версии, за разлика от съвременните западно-европейски левици, които се нагълтаха до гуша с опасни неолиберални идеологеми.
Нещо повече, самата Гейл Робин е категорична, че между феминизма или джендър-движението и марксизма не бива да се поставя
знак на равенство, на тъждество. Това въобще не е само произволно
авторско виждане, нито е случайно хрумнала, а логически и закономерно депозирана теоретическа позиция. Защото, както историческата
практика и политико-идеологическите метаморфози през последните
30-40 години показват, джендър-теорията и нейните „бонуси” бяха
доста прецизно, селективно и пресметливо възприети и приложени на
дело, за жалост, съвсем не толкова от страна на левите партии и идеологии, колкото като „смокинов лист” и инструментариуми, обслужващи неолибералния и постмодернистки проект за Новия световен порядък, за сътворението на коренно различни типове на устройство на
света и на йерархизация на властта. И както ясно се вижда, огромната
част от съвременните леви (уж) обновени, трансформирали се в съответствие с историческите предизвикателства, идеологически и партийно-политически елити все още не са в състояние да проумеят какво
точно се е случило, и как салто-морталето с едни идеи, които започват
отляво, води до триумф на Дясното, на неолиберализма и на неговите
мутанти под формата на поредни неоконсервативни вълни, които, обаче, в дълбочината си изповядват и неговите идеологеми, или митове.
След като недосегаемите „кукловоди” на неолибералния глобализационен порядък разклатиха из основи целия свят, те вече можеха
и да си позволят удоволствието и да торпилират тези „вечни идентичности”, които човечеството винаги е смятало за непоклатими. В подоб350

ни намерения не бива и да се търсят изненади: постмодернистите благоговеят и прославят непрестанно своя кумир Фридрих Ницше, който
беше обявил и смъртта на Бога. Е, вече е дошло времето и за „смъртна
присъда” на неговите любими творения – Адам и Ева! Нали точно в подобна посока реално действаха постмодернистките джендър-теории!
Тази логика е чиста, неотстъпна, последователна, но и недвусмислена.
За колосалната историческа и социална енергия, скрита в проблемите за сексуалността и половите взаимоотношения, която може или
трябва да „взриви” света, историята и всички условности и нрави във
всяко едно общество, говори/пише също и друга емблематична фигура, друга „звезда” от небосклона на джендър-теорията, но и на движението – Бети Фридан. В самото заключение на своята известна работа
„Загадката на женствеността”30 тя подчертава, че енергията, скрита в
мъжете и жените, живеещи по старому, изпълнявайки стриктно отдавна предписаните им (исторически, полови и социални) роли, е еквивалентна на физическата енергия, освобождаваща се при ядрен взрив –
такъв, какъвто е бил възпроизведен над Хирошима. Само чрез една
нова революция, провокирана, но и извършена от жените, с радикална
промяна в полово-сексуалните трафарети и роли може да стане канализиране на тази смъртоносна и хаотична енергия, за да може тя да се
освободи, насочи в полза на живота и любовта, а не на войната или
смъртта, а и реално да претвори лозунга „правете любов, а не война”.
Както знаем от историята и личния си жизнен опит, всеки човек
копнее за Любов и никое нормално, или почтено човешко същество не
може да има каквото и да било срещу нея. Затова спекулациите и манипулациите с и заради нея са огромни. Полът, сексът, любовта и интимността винаги са били на особено висок „пиедестал” в човешката
душевност и битийност. Затова и всеки опит за тяхното застрашаване
или погазване неизбежно предизвиква ескалиращи притеснения, тревоги, страхове, а съответно и бурни реакции. Затова и една радикал-
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Виж подр.: Фридан, Б. 1994. Загадка женственности. М., „Прогресс”, „Литера”.
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на, неочаквана промяна във всичко, което човешките същества притежават, като историческо наследство и социокултурен капитал в този
ракурс, може да уплаши и взриви обществеността, да разцепи и противопостави огромни маси от хора. Така реално се получи при съвършено целенасоченият, коварно инструментално натрапеният на обществото дебат в подкрепа за ратификация на Истанбулската конвенция.
Най-после, след доста години закъснение, „взривната вълна” на
джендър революцията стигна до и засегна българското общество като
предизвика съвсем неочаквана и бурна реакция сред гражданството –
такава, каквото домораслите ни, неуки политици и управници едва ли
са очаквали да се разрази с такава мълниеносна скорост, и с подобна
сила, с такива неблагоприятни, а и даже опасни поражения за властта.
Неграмотността в политически и идеологически аспект на преходните ни политици и управници, и моралната нечистоплътност в политическите употреби на отделни идеи или визии на различни клонове
за западния феминизъм са причина в настоящия момент феминизмът,
най-вече джендър теориите и практиките му да се представят в превратен, изкуствено фалшифициран, инструментално, спекулативно, селективно манипулиран вид и трактовка пред разни видове аудитории.
Джендър-теориите, които според някои изследователи са повече
от 20, според други – двойно повече, се появяват на историческия хоризонт „под сянката” на по-общите процеси на сътворение, легализация, легитимация и сакрализация на постмодернизма като философия
или методологически подход и инструментариум за анализ и интерпретация на всичко, което е обвързано с разнообразията на човешкия
живот, на неговите публични или частни измерения, на фундаментите
и ценностно-нормативните му „небеса”. Ето защо тайните на джендъртеориите не могат да бъдат вярно разбрани без съответните познания,
точните препратки към теорията и методологията на Постмодернизма.
За целта на настоящата студия, а и с оглед на редуцирания обем,
само ще депозирам няколко генерални концепта, които не изчерпват
огромното, разнородното, многоликото и разнопосочното богатство на
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тази философия, но са фундаментално значими за нея, а и за методологията й, без които джендър-теориите изобщо не могат да бъдат достатъчно правилно, освен това и комплексно анализирани, разбрани и
оценени. Тъй като няма нито време, нито място за подобни обширни и
по-детайлни обяснения, ще се опитам максимално схематично, а и лаконично да представя тези важни концепти, като, заедно с това, покажа и някои техни (и то най-флагрантни) прояви в джендър-теориите.
Преди всичко, генерален или приоритетен концепт на постмодернизма е постулатът, че няма последна субстанциална основа, че всичко подлежи на преразглеждане и предоговаряне; преди есенциализмът беше господар, а сега той вече е на подсъдимата скамейка. А това
фактически означава, че фундаменталните основания на каквото и да
било, дори ако изглеждат съвършено безспорни и практически вечни,
никога не бива да се смятат за последни, че зад тях могат/трябва да се
открият, или обяснят и редица други, които също не са крайни, а само
значими и валидни в зависимост от господстващия в момента контекст.
Така става и днес: хилядолетният – от началото на човешкото
общество, – стандарт за наличие само на два базови пола може и дори
трябва сега вече да бъде ревизиран, а пък и предоговарян по новому.
След като нищо не е вечно и непроменимо, защо Полът да бъде такъв!
Антиесенциализмът бе първото фундаментално отличие на постмодернизма, а половата диференциация винаги се е смятала за есенциалистка по своята природа. Вековечният символен ореол на мъжествеността/женствеността се оказа разклатен. Вечната и безспорна натуралност, несъмнената и очевадната есенциалност сега – с пришествието и претенциите на джендър-теориите, – са поставени под подозрение, а и трябва да очакват нов тип присъди за онова, което знаеха.
Постмодернисткото приложение на Декартовото съмнение в контекста на джендър-теориите изигра роля на детонатор, който взривява
фундамента на есенциализма. Джендърът вкара в човешкото съзнание
и душевност проблем, който никога преди това не е стоял като значим
за огромното множество от простосмъртните човешки същества. Мъж,
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жена или нещо друго съм, и какво точно, бе мефистофелският въпрос,
който оттук несетне щеше да преследва и изтезава (ментално и психически) и най-нормалните хора. Така рухна най-солидната символна и
безспорна (по величието и устойчивостта си във времето) „пирамида”,
съградена от великите отломки на представите за Мъжа и за Жената.
За постмодернизма не съществуват „последни тухлички” в историята и човешкото мироздание, така както науката е доказала вече,
че смятаните някога (в античността) атоми не са последна субстанция,
крайна причина за съществуването на всичко в света. Базирайки се на
ограничеността, контестуалността и инструменталността на човешкото
познание, постмодернистите депозират и отстояват визията за светови
континуум без край, в който всичко може да е единствено само предпоследно, заради което трябва и да очаква и своите други измерения.
Както днес виждаме, чуваме и разбираме, броят на половите идентичности съвсем не е вече твърд и едноцифрен, а вече става двуцифрен,
а според някои неудържими и неистови оптимисти даже е трицифрен!
Този концепт хвърля известна светлина върху твърденията и ригоризмите, че полът не е (а и не може да бъде) последна основа или
вековечна инстанция на човешкото същество; че той е нещо, което
може/трябва да бъде непрекъснато преразглеждано – в зависимост от
контекста; че като всичко останало в живота и света, и той е неизбежно подлежащ на всевъзможни типове изменения. Иначе казано, това,
което някога – преди хилядолетия, векове и дори само десетилетия, –
се е смятало за полова, сексуална идентичност, сега вече може/трябва
да бъде възприемано или таксувано, а, съответно и на това, и към него да се отнасят по друг начин. Този друг начин не бива да робува на
старите критерии или трафарети, а да възцарява и налага свои собствени такива, които да формират и форматират човешкия свят и живот.
В случая става дума за кардинално, съвсем принципно настъпление към, а и на отрицание – от страна на постмодернизма – на всичко,
което е свързано и оприличавано с Обективността, с обективно даденото, с онтологичните атрибути и релации на субекта и на средата му.
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От предишния си исторически „престол” и колосалната си власт,
сега вече Обективността е тотално детронирана, символно развенчана,
публично десакрализирана, но и подложена на преоценяване, при което следва да се докаже, че тя е мистерия, „превърната форма” на Субективността. Съвсем закономерно е, че постмодернизмът залага „ва
банк” на субективността или ирационалността, а не на обективността
и разума, чийто построения и употреби в постмодернистката парадигматика и процедура обикновено и „логично” се оказват спекулативни.
Развенчаването и десакрализацията на Обективността неминуемо отваря широко врати и прави дълбок, отчетливо забележим сервилен реверанс и пред овластяването, сакрализацията на Субективното
възприятие, усещане, чувство за принадлежност, а и за отдаденост на
нещо, което изобщо не се вписва в стандартните представи, клишираните съзнания и матриците на самочувствие, които са изфабрикувани,
или натрапени от предишни времена, общества, реалии и нрави. Ако
Обективността твърде често ограничава и дори понякога тотално премахва възможността или правото, а по този начин и „убива” избора на
човешкото същество, Субективността е онзи фактор, момент, инструмент и поле на действие, които му гарантират този избор, които го осветяват в какъвто да било смисъл на тази дума и във всеки контекст.
Приведено към нашия казус, това означава, че наложеният отвън
избор не е истински и реален, нито достоен или удовлетворителен за
нормалното човешко същество, а е негово угнетение, или поне колосална зависимост, които следва да бъдат най-безпощадно премахнати.
Затова биологичният пол е само една измамна фасада, зад която прозират очертанията и фаталните консеквенции на социалния пол, който
е умишлено създаден и препредаван. Затова е нужно просвещение на
духа и душата, на съзнанието и манталитета на хората, при което те
да осъзнаят и проумеят мрежите или капаните на историческите инерции и социалните бремета, които са им натрапени (пряко личната им
воля) навред в социума. Единствено просветени, осъзнали другостта в
и чрез себе си, хората могат да придобият тази Велика истина. А това
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може да стане единствено чрез отказ, отрицание, критика и съпротива
срещу натрапените, а и привидно очевидни, и подразбиращи се обективности, които обаче са укрития на нечия друга, чужда, и обикновено
враждебно, и меркантилно насочена субективност; или чрез приобщаване към нетрадиционни, исторически или конюнктурно стигматизирани и репресирани социални роли – одиозни визии за човешките прояви в обществото, такива, каквито в наше време все още са визиите и
ролите на сексуално „различните”. Всичко това като логически постулат или аргументариум се вписва в катехизиса на джендър-теориите и
идеологиите, които са достатъчно трудни, сложни за бързо усвояване.
Така разбулването на мистерията за полово-сексуалната идентичност
не може да се базира на установените от времето, обществото и битието трафарети или метафизики, а е възможно единствено чрез свободния и доброволно осъществен избор на индивида, необременен, публично противопоставен на „дългите вълни” на предразсъдъците и т.н.
Вторият генерален концепт е, че на мястото на субстанциалното
винаги може, но и трябва да се въдвори и дори възцари релативното.
След като първото е подкопано в самата основа на неговата природа и
съществувание, второто придобива огромна власт. Всичко, което се е
възприемало или се счита до този исторически момент за безспорно и
несъмнено, поради своите обективни дадености и наложени същности,
вече трябва да се описва, а и преценява единствено, или поне найвече през призмите на неговата субективност и относителност. Тоест,
нищо не е такова, каквото изглежда или пък е смятано даже от всички, защото то винаги е и нещо, представляващо опредметяване, или
разпредметяване на нечия субективна гледна точка, която моментно,
или пък контекстуално се депозира, а даже и сакрализира като обективна, универсална, субстанциална, очевадна, подразбираща се и пр.
Легализацията и явният „триумф” на релативността предпоставят
и изискват неизбежна десакрализация и отмяна на „дневния ред” и на
властовия статус на всички ценностно-нормативни йерархии, зависимости и порядки, които времената и обществата са изобретили и при356

вели в изпълнение, за да могат да контролират, но и дискретно да потискат хората. При такова положение става ясно, а и понятно, че няма
универсални, вечни и неподлежащи на промяна ценности, норми, правила и порядки, а че всичко е обречено и крайно, т.е. подлежащо на
релативна преоценка, пререгистрация, на някаква преквалификация.
Именно този концепт или постмодернистки постулат – релативността –
символично и фактически подписва „смъртна присъда” на полово-сексуалната даденост и очевадност, която става предмет на оспорвания,
делегитимации или трансформации. Така всички, смятащи се за мъже,
са относително такива, какво и всички, възприемащи се за жени, също
така са единствено относително такива, всъщност могат и да са други.
Андрогинността е феноменът, „елексирът”, който смирява различията!
Възприемането на правото на живот и властта на една безконечна и легитимирана ментална процедура, чрез която всичко се оказва
относително, неизбежно отваря царски двери пред възможността всяко нещо да бъде така анализирано или преценено, че да се представя
и възприема от реципиентите в неговата противоположна същност. На
тази основа, с услугите на отдавна опроверганата фройдистка психоанализа, може да се каже, че във всеки мъж се крие жена, и обратното.
Друг фундаментален белег на постмодернисткото умозрение или
действие е свързан с неговата утилитарно-прагматична и осветена от
съответен хедонизъм битност. Този мотив има прекалено дълга историческа биография, започваща със знаменитото и доста обемисто есе
на Джеръми Бентам, посветено на педерастията, в което се апологетизират удоволствията, като приоритетни за човешкото съществувание.
Всяко нещо в човешката екзистенция има своята прагматична, утилитарна, а и нерядко меркантилна основа, но, заедно с това, трябва и да
осигурява известен контингент от хубави емоции и приятни изживявания в различни типове ситуации. Хедонизмът и евдемонизмът са органични части или забележими експонати в музея на историята на човечеството и на еволюцията на неговите политически теории, практики.
Те са част от биографията на Либерализма, а в днешно време, когато
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Неолиберализмът вилнее доста релефно (чрез декретирания и стимулирания от него консумеризъм), хедонистично-евдемонистичните опции са част от жизнената аксиология (или деонтология) на постмодерния човек, който трябва да преследва и максимален брой удоволствия.
В отличие от идеалите от епохата на Модерността или от тези на
Просвещението, където Разумът царства над всичко, Постмодерността
делегира много повече права, пълномощия, а пък и властови ресурси
на Емоцията, интуицията, ирационалното или на Сетивата, както и на
произвежданите от, или чрез тях Удоволствия за човешките същества.
А това вече е в пълен разрез и с една друга, не по-малко деликатна
сфера – тази за връзките или зависимостите между джендър-теориите,
практиките и религиозните култове. Култове, повечето от които декретират умерен, благопристоен, лишен от показност, но и удоволствия, а
някои даже прокламират и аскетичен начин на живот, като най-верен
показател, или висше свидетелство за вярност към и служба на Бога.
Няма нито една велика религия, господстваща в днешния свят, която
безусловно, изцяло да препоръчва безгранично удоволствие в живота.
В отличие от този, прозрачно забележим и дълготрайно рекламиран, емоционален редукционизъм, хедонистичен стигматизъм, догматизиран квиетизъм или пък даже аскетизъм, всички – страни и нови –
джендър-теории достатъчно забележимо, но и решително дезавуират –
в битността им на постмодернистки продукт, като негово визионерство
или апарат – сакралността, вездесъщността на конфесионалното начало, свеждайки вярата най-вече само до личен избор, до субективност,
но не и до обективна наличност, или до универсална задължителност.
Вместо сухия и човекопотиснически квиетизъм, или ригоризъм,
постмодернисткият дух в различните джендър-теории и практики осезаемо рекламира, но и легализира пълнотата на човешката душевност,
битийност, удоволствието, „поезията” да се живее и то изцяло свободно, а и с безгранична консумация на всевъзможни типове удоволствия.
Това има и своите причини, или основания: джендър-теориите се
раждат в историческо време, когато процесите на секуларизация имат
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историческо предимство, бясно нарастваща власт и стабилни перспективи за светло бъдеще, докато конфесионалните зависимости, трафарети по същото време все повече биват изтласквани от жизнените светове на хората, в т.ч. в качеството им на тотални, безусловни еталони
за съществуване. В този контекст изначално тези теории са антирелигиозни по дълбоката си същност, макар и не винаги да депозират откровена враждебност към всичко, свързано с Вярата. Те са секуларистки по генеалогия, дух, патос, екзистенциалност, но и функционалност.
Освен това времето на раждането или прохождането на джендъртеориите съвпада с „бума” на сексуалните революции в западния свят,
а те са симптоми и средства на протести срещу дисциплинирането, редукцията, или елиминацията на човешките емоционалности и наслади.
Това е и времето на бейби-поколението, закърмено както с консумеристки, така и с бунтарски нагласи и съпротиви срещу казионния ред.
Религиите, като цяло, винаги са в услуга и подкрепа на съществуващия обществен порядък. Те само в Латинска Америка, при „теологията на свободата” или „теологията на бунта”, където марксизмът се
бракосъчетава с катоцизма, правят ярко противопоставяне и конфликт
между държавата и конфесията, божия и земния обществен порядък.
В крайна сметка, този подход има и други сериозни причини, или
основания, защото в половата йерархия ролята на Мъжа често се асоциира, или оприличава с тази на Бога, както и обратното. В резултат
на хилядолетното господство на „силния пол” над „слабия” се стига до
изобретение и утвърждаване на фалшиво съзнание у мъжа като род и
вид, което му позволява да се възприема и да действа като богоравен
персонаж, докато подобна роля изобщо никога досега не е била позволена, още по-малко пък публично вменявана на подчинената Жена.
В много от джендър-теориите подобни ролеви субституции между
Бога и Мъжа са обект на специално аналитично и доста критично изследване и разнопосочно интерпретиране. Няма и как това да не се получи, защото прибягването и до масирани употреби на всевъзможен
психоаналитичен арсенал и репертоар задължително „вкарва в играта”
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въпроса за теологичните иконографии и наративи, които, разбира се,
биват критично деконструирани, а и по друг начин „преформатирани”.
Джендър-теориите непосредствено и оглушително, или завоалирано и иносказателно лансират и съответни наративи за десакрализация на Мъжкото начало. Както всеки знае Бог, Отец и Свети дух са неземни и нечовешки същества от мъжки пол, не са безполови същества,
макар никъде да не иде обстойно дума за сексуално-половите им щения и забежки. Има немалко любопитни, занимателни научни и теологични дискурси за сексуалността на Иисус Христос и на други знакови
фигури в останалите велики световни религии, които по ред обясними
причини не се сервират и на масовата публика в съответните епохи. В
този аспект християнството драстично се отличава от античните религии, в които има изобилие от картини или разкази за похотливите „геройства” на божествата. Този факт служи донякъде в полза на враговете им. Още повече, че непорочното зачатие тотално, но и перфидно
подрива основите за мъжкото самочувствие и самонадеяност. За разлика от тези древни религиозни митологии, християнската мълчи упорито, не изрича нито дума, не предлага нито един безспорен факт за
сексуалността на Бога. В този аспект другите велики световни религии
са далеч по-интересни и пикантни. А да не би в това обстоятелство да
се крие тайната защо християнството линее, докато ислямът, будизмът
и други велики, древни, модерни религии увеличават вярващите си?!
Факт е, че християнството се свива като „шагренова кожа”, дори и в
рамките на Европа, в която ескалиращите пришълци донасят и овластяват противоположни нему конфесии. Нима пандемията на страхове,
паники сред християните в континента не е провокирана и от ставащата все по-близо да стане реалност възможност Европа да не е християнска! Нали вече все по-често си пише и говори за бъдещата Еврабия,
което практически ще се случи само след няколко десетилетия. При
това положение на нещата, постулатите на джендър-ученията или на
тази еклектична идеология – фронтално или косвено – торпилират
всички типове властови йерархии, които са обичайно маскулинизира360

ни. Бог е от мъжки род, а Богородица не е най-висшия персонаж в теологичната драматургия, държащ в себе си всичките козове на съдбата, и т.н. По-друго днес би било положението, ако някога не е бил
умишлено прикрит или унищожен знаменитият и апокрифен препис от
евангелието на Мария Магдалена, или за предположението, че четвъртото евангелие на Йоан всъщност принадлежи на Мария, за което още
продължават споровете в теологическите и светските научни колегии.
Дори не можем да си представим как днес би се представяла и
обяснявала Истанбулската конвенция, ако в християнстката общност
господстваше писанието на Мария Магдалена, а не на познатите евангелия от Библията, в някои от които женомразството е очевадно и непонятно за тази уж човеколюбива религиозна вяра, която (с явна пламенност) днес отстояват и домораслите ни политици, или управници.
Същевременно, джендър-теориите и техните движения, възникнали през 80-те години на ХХ век, се качват на историческата сцена и
се включват в политическата сценография във времена, исторически и
обществено-политически реалности и нрави, които са свързани с кардинален обрат, с ново възвръщане на Религията, с глобална реконфесионализация и, съответно, с десекуларизация на публичния/частния
живот на хората, което е и колкото доста странно, толкова и парадоксално обстоятелство. Обаче постмодернизмът вече неведнъж и по найразлични начини убедително е доказал, че е буквално „луд”, неустоимо пристрастен към такъв сорт парадокси в социалния живот. В този
период възходът на неолиберализма и разгулът на мултикултурализма
се съчетават и действат в съдружие с реконфесионализацията, но и с
изгнанието на секуларизма. Това обяснява ескалацията и на „относителното тегло” на конфесионално-теологическите доводи и аргументи,
които се лансират в подкрепа, а пък и срещу джендър-каузите в света.
Дали е парадоксално, или е цинично обстоятелството, че съвременните политици се опитват всячески да се представят пред обществеността като праведни християни, а същевременно им се налага да
отстояват и каузи, притежаващи алтернативен смисъл?! Как се съвмес361

тяват християнинът и политикът, единият от който трябва да гледа
„кръвнишки” към подобен документ, защото той подрива темелите на
съкровената му вяра, а вторият е принуден да погазва канона на вярата и изпълнява заповеди на ментори, които обаче са се вживели в ролята на божества, от които вече зависи всичко в света, или в живота?!
Кой кому служи – Вярата на политиката, или Политиката на вярата.. –
днес вече не се знае ясно..! Това е Хамлетовска дилема, която бясно
пулсира и в днешния, така безпощаден дебат в българското общество!
Очевидно е, обаче, че гражданството в настоящия момент предпочита Политиката да склони глава пред Религията, да й служи предано и всеотдайно, а и да не се опитва да я експлоатира. Не е нужно да
се питаме защо става така! За разлика от политиката, която вече се е
дискредитирала напълно пред и за хората, религията все още представлява за тях нещо свещенно, вековечено, а и достойно за подкрепа.
Джендър-теориите са ясни спрямо логиката на тези странни игри
– Вярата трябва да отстъпи назад и даде път, предимство, а и власт на
Политическото! Религията отправя най-вече поглед към метафизичните висини, човешките душевни, сърдечни и екзистенциални дълбини,
докато Политиката трябва да се справя най-вече със злободневните и
реалните проблеми, казуси в одиозния светски свят; затова естествено
джендър-теориите или практики изглеждат по-земни, а и прагматични.
Наред с това, постмодернизмът е антиметафизически настроен.
Предишните религиозни или светски метафизики декретират аксиално-прескриптивни „небеса”, святости и крайности; оповестяват и санкционират граници на позволено и непозволено, допустимо и забранено, сакрално и профанно. Постмодернизмът „слага черта” на тези разделения, логики или практики, като оповестява други „катехизиси” на
човешкото мислене и действие, които позволяват непрекъснати игри и
то по ръбовете на вече установеното в съзнанието, битието на човека.
За разлика от традиционните религиозните метафизики, вменяващи смирение, послушание, скромност, аскетизъм, бягство и липса на
греховни изкушения, безпрекословно, неотстъпно следване на верския
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дълг, антиметафизичността на джендър-теориите недвусмислено постулира и освещава желанието, дори страстта към пълнокръвен, хедонистично обзаведен човешки живот, право на грешки или възможности
за живот, необременен от чужди и външни правила; живот, подчинен
единствено на собствените преценки, желания и „правила на играта”.
Това са много деликатни, „тънки” моменти, които не могат да минат в, а и да се проумеят от съзнанията на домораслите ни властници.
Постмодернистки декретираната опция за непрестанна промяна в
правилата на играта между половете, сексуалните идентичности е ноторно известен, или банално втръснал факт за всеки по-добре запознат с джендър-теориите. Оттук по-лесно и по-бързо можем да си обясним и претенциите на това учение, или на подобна идеология, декретиращи възможностите на човешкото същество (независимо, или свободно от всичко друго, освен от личния си избор) да сменя правилата
на полово-ролевата си идентичност, респ. проявите си в обществото.
Защото, както вече трябва да знаем и признаем: няма нищо вечно, нито пък вечни, универсални, общовалидни правила в човешкия живот!
След като не са възможни универсални, общовалидни и „вечни
правила” за игрите на мъже и жени, тези правила могат и трябва непрекъснато да сменят своята визия и легитимност; своите форми, арсенали и репертоари в публичния или в частния живот на хората. В парадигмалния корпус и „катехизис” на постмодернистки сътворената и
инкрустираната джендър-теория е релефно вписано като задължително положението, че всеки човек може да бъде какъвто и както сам си
поиска; дори и спрямо онова, което изглежда най-трудно променимо,
понеже е биологически удостоверено. Биологическият пол е природна
даденост, дори предопределеност, но социалният пол е способен да го
„надиграе” и радикално измени чрез оперативни интервенции или със
социокултурни модалности на публично и частно екзистенциално лансиране и действие. Хилядолетия наред Природата е господствала над
Обществото, а сега вече е дошъл историческият момент, когато ролите
се сменят и Социумът вече е способен да измени на зависимостта си от
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Натурата. Това, което до този сюблимен момент се е смятало за непреходно, вечно, сигурно и непроменимо, вече може да се постави в коренно различен статут – на временно, неустойчиво и доста изменчиво.
Всичко в джендър-теориите и практики е далеч по-сложно и поизкусно „изпипано” в сравнение с примитивните, вулгарно-редукционистките опции и тълкувания, с които политиците обичайно боравят.
Неграмотността на огромна част от политическите величия и функционери ги кара да се плъзгат по повърхността на нещата, без да познават дълбините на проблемите; да се ангажират с провиденциални тълкувания на привидностите, и то именно в ситуации, при които дълбинните пластове на непознатото задкулисно ги водят за носа в момента.
Донякъде непокорството и бунтарството на джендър-теориите и
движенията много повече приличат на радикалните светски религии и
метафизики, конструиращи и прокламиращи визии за друг живот, преизпълнен с човешки добродетели, подчинен на човешки, а съвсем не в
служба на неземни, т.е. божествени същества. Джендър-каузите преследват такъв друг живот – тук и сега, на земята, в социума, а не в отвъдни, посмъртни фази, митарства, брожения и авантюри на безсмъртната душа. В този ракурс джендър-теориите (символично, а и практически) са богоборчески, дори лаически, атеистични и с всякакви други
определения, само не конфесионално лоялни. Те могат да се смятат и
за иконоборчески, понеже символично, а и практически, еретически и
хедонистично развенчават „иконата” за изначалната святост, власт на
Мъжа. Ако самонадеяните политици можеха да проумеят това, би следвало да се откажат незабавно от своите публични истерии в подкрепа
на един документ, дискретно осмиващ Вярата. Затова е толкова категорична и неотстъпна позицията на клировете, които, без да разкриват
всичките си козове, зоват за всеобщо настъпление и отпор срещу Нечестивото, което има своите перфидни олицетворения и въплъщения в
тази конвенция. Протестните транспаранти или плакати са достатъчно
показателни и красноречиви. В тях злокобният и пагубен документ е
релефно описан и оценен като дело на Сатаната, Велзевул, Луцифер и
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на всички други одиозни, зловещи сили, погубващи човешката душа.
Неслучайно релефно откроените призиви и концепции за нова „сексуална революция”, за „феминистки преврат” и други такива, които различните джендър-теории и идеологии конвейерно фабрикуват и пласират на политическия пазар, са в пълен дисонанс с догматиката в теологическите доктрини, според които Революцията е нещо скверно,
непозволено и ужасно, защото дава измамни или греховни възможности хората да се помислят за равни с Твореца, или пък с правото им да
се съпротивляват, а дори и да преформатират по свое усмотрение и по
най-кардинален начин иначе (уж!) „вечния ред” в живота на човека.
Това, колко много са се отдалечили и отчуждили от първоначалните си ипостаси днешните джендър-теории и практики, много лесно и
бързо може да се установи с употребата дори на един контент-анализ,
който може да покаже рязко смалената честота и дори липса на употреба на термини, както революция, преврат, диктатура и пр., органично присъщи на 60-80-те години. Сегашните джендър-каузи вече са изцяло реформистки и еволюционистки „курдисани”. Някогашният визионерски милитаризъм сега вече е заменен с пацифистка реактивност.
Твърдостта на характерите или силата на волята на борците за
човешки права и свободи от обществата в Модерната епоха, а отчасти
и на някои и от тази от 60-80 години на миналия век, вече са изчезнали. Вместо твърдостта, на предни позиции вече изпъква мекостта, гъвкавостта, умението да се вписваш, не да твориш и налагаш контексти.
Неслучайно Р. Сенет посвещава един свой бестселър на корозията на
характерите в нашата смутна и постмодернистки „декорирана” епоха.31
Постмодерностките дискурси най-увлекателно и непрестанно ни
убеждават в силата на слабите идеи, в пробивността на меките визии
и успешността на гъвкавите форми. Затова Пиер Бурдийо подчертава,
че днешният свят е подвластен на магията и игото на флексплоатацията, на тоталното диминиране на (уж) слабите, гъвкавите и меките мен31

Виж подр.: Сеннетт, Р. 2004. Корозия характера. Новосибирск – Москва, Фонд социо-прогностических
исследований „Тренды”.
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тални и прагматични опции, които обаче са безпощадно антихуманни.
Всичко това няма как да не личи и в триумфалните походи на (битово
наричаните) „меки китки”, които днес нанасят тежки (юмручни) удари,
право „в лицето” на стари трафарети, във физиономиите на половите
предразсъдъци, които, според джендърите, вече са и с „изтекъл срок”.
И това не е изненадващо. Прототипите на джендър-теориите и
движения се появяват на границите между две исторически епохи, за
които Героят и Жертвата имат съвършено различни статуси. В Модерността апологетиката е на страната на Героя, в постмодерността обаче
Жертвата е тържествено и безцеремонно възкачена на пиедесталите.
Затова въобще не е чудно, че прежният героичен порив или устрем за
радикална промяна на света, днес вече е тотално приглушен, а солидно подменен от хленчовете за реалните, или от състрадания към имагинерните жертви на различните типове джендър-насилия, или стигми.
Постмодерната менталност и маниерност буквално „дивее” и благоговее пред малките разкази и новите истории, които трябва ехидно,
иронично, саркастично или сардонично да се надсмеят, дори да се подиграят или погаврят със сакралността на Големите наративи, един от
които, впрочеме, е вечният разказ за Мъжа и Жената, за техните привидно вечни, а и предопределени веднъж и завинаги роли и свободи.
Ето че е дошло времето и ситуацията, в които малките разкази за незабележимите, пренебрегваните, дискриминираните, или репресираните „нестандартни”, или „обратни” полови типажи трябва да излязат с
вдигнати чела и изпъчени гърди на историческата сцена и политическата арена, да заявят с мощен глас своите претенции и предложения,
и то в момент, или в обстановка, когато Големите наративи вече се
клатят неудържимо и дори са пандали в краката им заради промените.
Домораслите ни политици и некомпетентни управници изобщо не
са „в час” с всички тези „подробности от пейзажа” и особености на атмосферата на джендъра, поради което наивно се опитват да „седят на
два стола” – и на религията, и на джендър-каузата; а, както добре се
знае, който върши подобни експерименти, обикновено пада от единия.
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Само за няколко дни върху обществените сетива се изсипаха Ниагарски водопади от всевъзможни заплахи и обвинения от страна на
представители на клира или от депозиращи се за искрени православни
християни, че с ратификацията на тази конвенция ще се гарантира пагубното настъпление и изстсъпление на безбожие, морална гибел, Содом и Гомор, и т.н. В този гласовит и разнозвучен хор се включиха и
мастити учени, а и култур-трегери, някои от които в социалистическото минало бяха яростни, дори върли и неостъпчиви защитници на тогава декретирания атеизъм, но сега вече интуитивно, или умишлено, а
и меркантилно бяха минали от „другата страна на барикадата”, деляща конфесионалното от светското, но още повече пък от атеистичното.
Маркс бе писал, че нещата в историята се проявяват като фарс
или трагедия. В българския случай фарсът и трагедията се сдобиха с
общо, андрогинно тяло. Затова обществото изпадна в морална паника,
политически инспирирана истерия. И то от политици, управници, които си бяха въобразили, че са богоравни по власт и умения. Не случайно премиерът на няколко пъти в миналото публично беше заявявал, че
над него е само „Старшията”; и че единствено пред него, а и с него
той може да, и ще се съобразява. Тази примитивизация или дори вулгаризация е типично присъща на иронизма на постмодернизма, оттам и
на джендър-каузите, които, обаче, този управник изобщо не познава.
В някои, крайно примитивни и същевременно тотално прилепени
за логиката на религиозната догматика, версии тези специфични противостояния или разриви се забелязват и звучат по време на дебатите
за ратификацията на Истанбулската конвенция. Много народни представители, експерти, свещеници и граждани отстояват пред обективите
и микрофоните почти „огледални” визии, лансиращи възмущение или
опасения, че въпросният документ „отваря портите на ада”, че влече
към разложение и тотален разврат; към погубване на божественото в
човешката природа и т.н. Такива лица/групи лансират своите идеи или
аргументи, изхождайки от постулатите на религията, според които освен Бог, който сътворил първия мъж и първата жена, никой друг няма
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право да се намесва, да възприема или публично да демонстрира ролята на богоравен нему демиург, в чиито потенции, а и правомощия е
по свое усмотрение да преформатира човешкия образ, човешкото тяло
и човешката душа от онези техни ипостаси, които сам Бог е наредил.
Тези персонажи обаче вече живеят в друга ера, в която науката, технологиите, генетиката, биотехнологиите са развенчали божието слово.
Твърде странно, донякъде комично, а защо не и доста тъжно бе и
обстоятелството, че в тази повсеместна и пламенна защита на християнската религия и на божествения принос, дори прерогатив за сътворението на мъжа и жената, никой от всички изказващи се, или пишещи до изнемога в пресата и в мрежата, обаче, изобщо не спомена, че
именно в свещените книги – Библията или Корана, – съвсем ясно, пък
и недвусмислено е отредено второстепенно и зависимо място на жената; че там има дори текстове, които позволяват или насърчават обидно, унизително, оскърбително, и дори репресивно отношение към нея.
Вероятно, светите братя, като много по-издълбоко запознати с
„ахилесовите пети” на собствената си конфесия, са толкова яростни и
непреклонни спрямо подписването на Истанбулската конвенция, защото много ясно осъзнават, че с нейната официална и законова легитимация неизбежно се отварят много широки проходи за ескалираща десакрализация и перманентно обезвластяване (в символичен и реален
аспект) на Вярата. Не е и случаен техният категоричен отпор, стигащ
и до крайности – като ежедневни молитви или дори призиви за анатемосване на депутатите, които биха ратифицирали фаталния документ.
Естествено, на предна позиция родните „ерудити” вадят всякакви
доводи и аргументи, които са потресаващи за сетивата, умовете и душите на „духовно нищите” християни, независимо от факта, че някои
сред тях са облечени в тогите и на държавната, или партийната власт.
Страстната опека от страна на управляващите за ратифициране
на конвенцията по своята същност бе траги-комично и успоредно изпълнение на амбивалентни каузи – хем на защита на православното
християнство, хем на неговия дискретен отрицател – джендър теории368

те, които отстояват правото на абсолютно независим, свободен живот;
т.е. живот, излизащ отвъд пределите и каноните на същата тази религиозна вяра. Християнството изисква послушание, а и повелява смирение, джендър-каузата – обратното, – публично зачитане на правата и
свободите да не изпълнява сакралното от теологическите иконографии, наративи и култово-обредни процедури, или жизнени стратегии.
Именно на тази фронтална, а и тотална атака на постмодернизма
към метафизиката се дължи колосалната радикална промяна в отношението между нравственото и естетичното. Ако в религията и в предишната епоха морално-дължимото има очевиден приоритет и колосален статус, в постмодерния светоглед и начин на живот то бива осезаемо изместено или направо, и почти напълно изтласкано от естетическото начало, а и удоволствие; от естетизацията на всеки, а и на всичко в жизнения свят на грешните човешки същества. Вече не нравствените принципи, ценности, норми, идеали и ригоризми са най-важното,
или последната опора, висшата инстанция, в съответствие с които човек трябва да съгласува своите публични и частни жизнени прояви, а
естетическите му критерии, вкусове, естетизираните нрави и обноски,
формалната, видимата или депозираната страна на неговата същност,
която остава и все повече прикрита от „гримовете” на естетизацията.
Неслучайно агоналността (т.е. игровият аспект) на всичко в човешкия живот се превръща в своеобразен, и то с приоритетно съдържание и значение, фетиш, който вече следва да господства над всички
човешки проявления в социума. Именно от тази гледна точка, според
джендър-теориите, полово-сексуалните роли, завещани от много векове и дори от хилядолетия на човечеството, се оказват всъщност силово
натрапени му кошмарни игри, фалшиви и угнетяващи исторически или
всекидневно-житейски отигравани, коварно разигравани спектакли и
роли, които реално и символично потискат и деформират истинското
достойнство на човешките същества. А цялата история на взаимоотношенията, координациите и субординациите между Мъжа и Жената вече следва да се представя и тълкува като зловеща игра, натрапена от369

вън и пряко желанието, съзнанието на единия пол, докато другият си
е присвоил всички права да изразява в и чрез себе си общочовешката
универсалност на хората. Само когато се смъкне тази исторически отдавна, а и принудително наложена власеница, едва тогава човешкото
същество може да се почувства напълно свободно и щастливо. Такава
е утопията и императивът на джендър-теориите, доктрините и наративите! Нужна е единствено смелост и последователност да се извърши
подобно разсъбличане на човешката природа, лишена от амортизираната одежда на полово-сексуалния типаж! Забраненият и преследван
от теологическата вяра и деонтология ексхибиционизъм сега придобива съвсем различни координати, висоти в публичния и частния живот.
Става дума не само за брутален физически ексхибиционизъм, а за изтънчен, фин и съкровен душевен ексхибициовизъм, търсещ публични
арени и казуси. Джендърът разрешава, насърчава такова разсъбличане на тялото и душата. Соматичното вглеждане, култивираното воайорство от възможност става онтологично задължение на човешките
същества, които се чувстват някак си „различни”. Това са и публични,
или частни игри, които преди са нямали разрешение и такива мащаби.
Този агонален мотив, а и поведенчески провокативен трафарет е
особено релефно различим във вече наложените (и у нас) регулярни
прайдове на ЛГБТИ общностите. Публичните гастроли, маскаради, хепънинги, флаш-мобове с впечатляващите пъстроцветия и бутафории и
пр., които непременно съпровождат, или пък са неотмени атрибути на
всяко едно подобно (масово и зрелищно) мероприятие, илюстрират по
своему свободата на игровата фантазия, а и фабулата на успоредната
рекламация и сакрализация на неприсъщото, „другото”, а и на дискредитация, потъпкване на установеното, валидизираното в обществото.
Друг генерален постмодернистки концепт е, че винаги трябва да
се правят съответни – релативизирани и инструментализирани – аналогии с предишни исторически (или житейски) ситуации, в които пред
Човека възникват същите проблеми. Джендър-теориите постулират и
аргументират по свой начин, с всякакви аргументи, осъвременената
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експлоатация на антични митове, като този за Андрогина – първоначалното човешко същество, което съвместявало (в своето тяло) атрибутите и на двата пола, които впоследствие били разделени. Копнежът
на джендър-теориите е за възстановяване на хармоничния, изначалния или съвършения човек, който носи в и чрез себе си белезите и на
двете, пък оттам вече и на много повече видове полови идентичности.
Макар на много езици терминът „човек” да е в мъжки род, завършеният човек съвместява двата пола, единство е на Той и Тя, а като естествен резултат от тази симбиоза се появява То – детето или Те – децата.
Андрогинът обаче не е персонаж от и олицетворение на християнската теодицея, антропология. Напротив, той е тяхното отрицание.
Християнският Бог сътворява (по свой образ и подобие) първия мъж –
Адам, и първата жена – Ева, докато Андрогинът е изначален или предбожествено депозиран в историята на човечеството, т.е. той е ирелевантен към теологията на християнската конфесия. Едновременно фалически и вагинален, този уникален хибрид символично и фактически
непрекъснато, но и винаги дезавуира, или дискредитира всяка властова йерархия, или субординация между половете. Симбиозата на полярните полово-сексуални идентичности се превръща във висш идеал.
Ако родните политици знаеха и друго нещо, което буквално би
им „наелектризирало” косите или мозъците, те със сигурност щяха да
преследват до смърт перфидностите, депозирани в текстовете и посланията на Истанбулската конвенция. Иде реч за лансираните и анализирани в емблематични джендър-теории постулати и сюжети, които
демонстрират постмодернистко „деконструиране” и преконфигуриране
на буквални Марксови парадигми и трактовки в джендър контексти.
Постмодернизмът не зачита, а отрича всяка „последна” субстанция; всяка, подлежаща на съмнение и подозрение, на преразглеждане
и преоценяване обективност. Да си спомним ли, че пролетариатът след
победата на комунистическата революция стига до своето изчезване;
или че той няма една единствена родина и други подобни, които идеи
могат и реално идеално се използват от знакови джендър-теоретици.
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По аналогия с пролетариата, жените/мъжете нямат една единствена,
вечна самоличност или историческата, заедно с това социално-ролева
съдба и идентичност. Затова и победата на „сексуалната революция”
трябва да установи полово-аморфизирано бъдещо общество, в което
полово-сексуалните, биологичните белези неизбежно ще загубят своята валидност и значимост както в сферата и на публичния, така в частния живот на човешките същества, които вече ще могат да се възползват, и то съвсем свободно, от правата си на полово самоопределение.
В нашия казус този постулат обяснява, защо човек трябва да има
лична, т.е. субективна свобода да заяви своето пристрастие и принадлежност към даден пол, въпреки или независимо от обективните, природните, физическите си дадености и атрибути. Така вече полът става
следствие не на обективно-природното, физически-материализираното или биологично-натуралното, а преди всичко на субективните възприятия и усещания за него. Социалните кристализации и публичните
легитимации на определени – мъжки или женски – роли се оказват само деривати на подобен, дълбоко, а и изкусно прикрит, или неосъзнат
субективизъм. Оттук вече произтича ригоризмът за свободата на всеки
човек да заяви собственото си усещане за това какъв той се чувства, а
не какъв е виждан или смятан от всички други, които пък го преценяват съобразно наложените им обективни критерии, норми, трафарети.
Дошъл е сюблимнят исторически момент, в който булото на натрапените парадигми и роли, йерархични връзки и зависимости трябва да се
свали, за да може субектът – независимо дали е мъж или жена, или
нещо трето – да заяви открито и спокойно своето реално себеусещане.
Постмодернизмът на всяка крачка, с мощен глас, непрекъснато
убеждава или внушава на хората, че днешната епоха и сегашните общества са ограничаващи и унищожаваща за човешката субективност,
че те рамкират или репресират субективацията на социалните типове.
Затова той, както и неговите разнородни, пък и многолики проекции в
джендър-теориите и практиките, вдъхновено и неотстъпно пледират за
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разчупване на ограниченията, стигмите, дискредитиращите или репресивните логики, техники и практики спрямо пожеланата субективация.
Следващ генерален концепт, дълбоко инфилтриран и безпрепятствено господстващ в джендър-теориите, е, че всичко съществуващо в
човешкия свят е продукт на особен конструктивизъм, на „пренаписване” (от страна на субективния човешки разсъдък) на всяко нещо, с цел
да се задоволят определени – осъзнати, неосъзнати и подсъзнателно
действащи – причини, подбуди и мотиви, интереси. Успоредно с въпросния конструктивизъм, обаче, на преден план се извежда и неговият
антипод – деконструктивизмът, според който всяко нещо може/трябва
да бъде подложено на операцията на „деконструиране”, т.е. на преосмисляне и преоценяване; на радикална промяна или на тотален преврат, а пък и обрат в неговия статус на нещо публично/частно значимо.
Конструираните от историческите наноси и социалните траферети, от
другите, идентичности и роли трябва да свият бойните си знамена и да
отстъпят пред дефилиращата идентичност на самоусещащия се човек.
В крайна сметка, публичният отказ от наложените социални полово-сексуални роли и възприемането, а и демонстрацията на техните
алтернативни модалности няма как другояче да се третира освен като
деконструкция на една традиция и конструиране на друга такава, която трябва да бъде „обзаведена” и със съответна публична власт, и пр.
Затова постмодернисткото прехласване или задължение към всевъзможни типове конструктивизми, реконструктивизми или деконструктивизми е толкова органично вплетено и тотално сакрализирано, неотстъпно, инструментално използвано в джендър-теориите и практиките.
В известен аспект, джендър-теорията прави специфична реверсия към банално познатата от първопроходческите години на либерализма идея за таbula rassa. Всичко опира до желанието и способността
на човека свободно и доброволно да „изпише” в съзнанието и битието
си емблематиката и праксеологията на желания от него пол, а да не се
съобразява с надписи и печати, които други отвън са сложили в него.
Така описана, половата идентичност се оказва мистериозен палимп373

сест, който може да се разлиства и чете по различен начин в зависимост от времето, контекста, интересите или целите. Това е съблазнителното, но и интимно-доверителното послание на джендър-дискурса!
Този дискурс разказва важни неща не толкова на другите, колкото се
разказва самият себе си; разказва за интимните си желания, емоции,
преживявания, авторефлексии и всички самоусещания на своя субект.
Платоновото велико царство на вечните и неизменните идеи, в
т.ч. за полово-сексуалните модалности, в епохата на постмодерността
е тотално и безжалостно изпратено на бунището на историята и в каторгите на забравата. На негово място на сцената на историята и арената на политиката дефилират конструктивизмът и деконструктивизмът, възкачващи на или свалящи от „пиедестала” разни възгледи, които не са универсални, общовалидни, а са временни и инструментални.
Така митологичният разказ за двата пола вече е отишъл в небитието.
Затова и джендър-теориите или практиките смятат, че всеки човек е в
правото си да деконструира всички онези социални „матрици”, които,
впрочем, са конструирани и легитимирани от други, за да може да заяви и отстои в публичния и частния си живот онова, което е значимо и
ценно за неговата душевност, интимност, битност и битийност – дори
ако то е в пълен разрез с обичайно натрапени и дълготрайно господстващи норми. Тоест, всеки може да се обяви за нещо съвършено различно на онова, което в него виждат или „конструират” другите хора,
а и институциите, според които той е нещо, което не импонира на вътрешната му убеденост, на неговата интимност и полова сензитивност.
Това е истинското поле за разгръщане на субекта, субективацията му!
Тази свобода на (известна, а при това задължителна, от хуманна
гледна точка) непрекъсната отвореност и преоценимост на всичко, засягащо живота и личността на човека, налага човешките същества още
от деца да бъдат запознати с, а и убедени в нея. Оттук е възможностите още съвсем малките дечица да не бъдат поставяни в „менгемето” на
трафаретите, предразсъдъците, културните традиции и цивилизационните императиви, а да имат сами възможност да разберат, че могат и
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трябва да направят този (съкровен за тяхната екзистенция) избор; т.е.
за това какви и как те се чувстват само по себе си и сами за себе си, а
не заради другите, и поради господството на дадени норми, традиции.
Интимната логика на джендър парадигмата в този контекст е определено силно автономистка и автентична, защото държи най-вече на
личния избор, на свободната волеизява, на индивидуалното решение.
Тя не е толкова семпла и елементарно пресирана, колкото профанните
и политизираните трафарети или дискурси се опитват да я представят.
Хомо-то на телесността е производно на хомогенността, а не на хетерогенността на външните влияния и трафарети, визиращи Идентитета.
Тази хомогенност е дискретно свързана със, репродуцираща субективността на своя субект, която е упрек или залог срещу обективностите.
От тази възможност и необходимост вече произтичат ригоризмите
(по законов начин, т.е. с правни инструментариуми) да се ограничават, елиминират влиянията на традиции, културни стереотипи и поведенчески трафарети, които потискат личната воля и социалната идентичност, в т.ч. половите им измерения и въплъщения в жизнения свят.
Това е дълбоката основа и реалната същност на призивите, или изискванията по законов ред да се въведат и легитимират като задължителни образователни програми, които да дават автономност на децата да
избират своята истинска „автентична”, не външно наложена идентичност; своя пол, преди всичко в доминиращите му социални дименсии.
Безкрайността и безусловността за проявленията на Свободата
може да раждат не само Прекрасни, Истински, Добри и Полезни неща.
Те са способни да дават шанс и власт (в живота на хората) и на Чудовища, и Чудовищности, които, обаче, могат да се тълкуват и другояче.
Релативността, еклектиката, съпротивата и неприемането на последни
граници/спирки за Разума, позволяват и насърчават Отклонения, които следва да станат нормални, докато Нормалността трябва да се сдобие с комплекси и да изпадне в панически ужас, че ще бъде изличена,
защото при изменената ситуация вече ще бъде смятана за патология.
От тази база произтичат и аспирациите, заявени в Истанбулската кон375

венция, за публично легитимиране на сингуларността като универсалност, за изравняване на статуса и ореола на единичното или частичното с тези на общовалидното, присъщото и пазеното от човешкия род;
за преследването на нормалните, и за фаворизацията на „различните”.
Цялата координатна система, всички исторически установени от хилядолетия или от векове полови йерахии са изправени на подсъдимата
скамейка и са буквално торпилирани, тотално отречени, или изгубени.
Някога Ницше призоваваше с камъни и чукове да се разбие стария ценностно-нормативен порядък, а днес неговите последователи –
постмодернисти и джендъристи, – са готови, способни, ентусиазирани
и мобилизирани с камъните, чуковете на „мекото” насилие, по законов
ред, с гъвкава, а и методична последователност да унищожат безостатъчно старите, т.е. натрапените традиции. Цялата тази еуфория, приличаща на митологична вакханалия, неистово се оправдава в името и
за благото на човещината, хуманното отношение към жените и децата.
Нали пак Ницшеви са сакралните слова, че истинският свръхчовек трябва да напусне родните брегове, да изостави и забрави отечеството и даже своите родители! От предишния си статут на недочовеци
или нечовеци днес „обратните” неочаквано се превърнаха в свръхчовеци, които могат радикално да преобразят света, а и човечеството,
въпреки че техните идеологически противници се опитват днес да ги
представят за някакви одиозни постчовеци, които ще погребат света.
Ето, че най-сетне дойде историческото и социалното време за такава
(преди изобщо невъобразима и практически недопустима) раздяла, а и
забрава, които вече можеха да изпъкнат в целия си блясък и с пълното си величие в хода на баталиите за бъдещето на „половия” въпрос.
Ефектът не може да не бъде парадоксален и бумерангов: онези,
които досега бяха смятани за „различни” и „ненормални”, изведнъж се
оказаха стандартни, нормални; и по техните координати вече следваше да се „курдисва” цялата политическа логика, техника, прагматика.
Сега вече нормално родените следва постоянно да си задават въпроса
дали наистина са нормални или са нещо ненормално в този нов свят.
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Знаменателният факт, че огромната част от привържениците на
феминистките или джендър-теориите и практиките им твърдо залагат
на развитие и гарантиране на ефективно действаща социална държава, която трябва да може, от една страна, да осигурява човешките
права и свободи, а и – от друга, да притежава богат арсенал и репертоар от разнородни институционални и други канали, начини, форми и
средства, чрез които да се (своевременно, но и добре) конструират,
де- или реконструират съответни човешки референции, също влиза в
„челен сблъсък” с много от защитниците на Истанбулската конвенция
у нас, които са откровено неолиберално ориентирани и ангажирани в
съпротивите против и в разрушаването на този вид социална държава.
Историята винаги неочаквано ни сюрпризира, а и поставя в конфузно положение дори най-фанатично вярващите в някаква кауза. Така става и днес, у нас: соросоидите, които са най-пламенните и отявлени защитници на конвенцията, изобщо не подозират, че интимните и
най-дълбоките й смислови пластове могат да се разминат с идеала им,
който е враждебно настроен към социалната и националната държава.
Това изобщо не означава, че всички представители на ЛГБТИ групите
са върли адепти на етатизма, ревностни защитници на социални идеи,
а само, че ако се върви в дълбочина на смисловия патос на джендъра,
трябва да се стигне до тях, въпреки че в настоящата исторически ситуация джендър-доктрината се използва за противоположни интереси.
Нещо повече: има немалко феминистки или джендър-теории, които извеждат на достатъчно видно място темата за необходимостта от
сътворението, реализацията и съхранението на особен тип „ухрония”,
която да е в полза на жените, но и, заедно в това, в изгода на мъжете,
тъй като гарантира обществените блага, а не егоистичните интереси.
Подобна ухрония разкрива копнежите, а и визиите на такива социални
среди, или автори, според които тя е съществено предизвикателство, а
и оръдие на съпротива против днешния капиталистически свят и нрав,
които държат преди всичко на моментната полза или изгода, а не на
такова конструиране и използване на историческата и всекидневната
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темпоралност, която да гарантира по-добър и възвишен живот за колкото може повече хора в целия свят, а не само за отделни съсловия.32
Следващият генерален концепт е свързан с тоталната хегемония
на езика, на вербалните процедури и многозначните употреби на лексиката и семантиката, със свеждане и обяснение на абсолютно всичко
в човешкия живот до или чрез вербални игри, които го конструират и
легитимират; или го деконструират и делегитимират. По отношение на
нашия дебат това фактически означава, че всячески трябва да се осигурят всички възможности и гаранции за свободно обучение на децата
и подрастващите, за да се попречи на увековечените културни стандарти, стереотипи, традиции и пр., които могат брутално и пряко, или
перфидно и завоалирано да налагат нещо, което не е интимното чувство и вкуса на въпросния индивид, или което той не може да осъзнае.
От тази гледна точка виждаме защо са толкова важни или дори
фатални бойните полета на терминологиите, също като и „граматиките”, които реално/евентуално (ще) се сражават на тях; как, защо и доколко ще може (чрез вербалното) коренно да се „преформатира” всичко значимо в публичния и частния живот на човешките същества. Институционализацията и легитимацията на социалните полове е невъзможна без инвазиите, без властта на съответни вербални логики, техники и практики, които трябва впечатляващо да описват и тълкуват по
своему потайната същност и функционалните преживявания на субектите им. Неслучайно историческото и публичното възникване, а покъсно вече и регистриране, квалифициране и признаване на всяка една полово-сексуална модалност е органично свързано и непосредствено съпровождано от шумните публични „шествия” на дадени термини.
Затова полето на езика, на вербалните офанзиви и дефанзиви е първоначалното, а и сакралното бойно поле, откъдето започват и на което
могат да триумфират „различните”. Повече от всички други, „обратните”, „нестандартните”, „различните” или както щем да ги наречем, са
32
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изпитали в собствената си душевност и битийност силата, бруталността, или перфидността на Езика на „нормалните, „стандартните” социални типажи; неговата власт, проклятията или благословиите, които
само той е способен да им подари. Затова полово-сексуално различните групи водят неистова и непрестанна борба за прокарване на такъв
публичен и разговорен език, който да отчита техните права, различия.
Тъй като всеки термин носи в себе си скрит властови ресурс, затова и
съперничеството, битката за вкарване в оборот на приемливи и полезни за дадена общност термини, или опърничавостта да се препятстват
такива опити, винаги са крайно оспорвани, често даже са потресаващо
безпощадни, особено ако групата е и силно обезвластена в социума.
Колкото повече власт приватизира, експлоатира дадена сексуална общност, толкова по-системни, по-напористи, по-неотстъпни, по-последователни са нейните опити за въведе допълнителни понятия, категории и „конструирани” от тях публични дискурси и наративи в социума,
чрез които да деконстриура, развенчае и премахне техните антиподи.
Именно на тази безмилостна битка сега се дава гласност и видимост с
лютите полемики около ратификацията на Истанбулската конвенция.
Защото легализацията на отделни термини никога не приключва със
смисловото им признаване, а винаги преследва допълнителни, макар и
съзнателно или неосъзнато завоалирани, непрестанно премълчавани в
момента властови опции и статуси, чрез които определени ценностнонормативни системи трябва силно да се разтресат и радикално преустроят, даже и да се елиминират, заради вече придобилата хегемония
терминология и дискурсивност в съответните значими жизнени области. Такава е скритата логика на вечната борба в общочовешката орисия, респ. в нашия случай с „вечните” борби на „нестандартните”: започва се с термините, първоначално апокрифно и нелегално, после и
легално и масовидно използвани, за да се стигне до или свърши със
законите и властово налаганите порядки – това е еволюционният път,
историческата биография на „митарството” на сексуалните понятия. А,
въобще, има ли нужда тук и сега да се припомня или обяснява прека379

лено дълбокият смисъл на библейското „В началото бе словото”, а и
какво последва след пришествието и овластяването на такова слово?
Словото, Речта, Езикът са не само изключително важна, съществена,
значима и дори съдбовна реалност в човешкия живот. Нещо повече –
те са изключително важни предусловия, условия, реалности, но, заедно с това, и съдбовни, невероятно ефективни инструменти, агенти, генератори и гаранти за неговата постепенна или скоротечна промяна.
Ето защо днес е толкова оспорвана, безкомпромисна или дори безпощадна войната за прокарването и налагането (в и чрез езика, словото
и речта) на нови визии, легитимиращи скрития патос на конвенцията.
Днес само се говори и спори, но утре – ако този патос се превърне в
битност и битийност на нашия публичен/частен живот, – трябва да се
мълчи и приема Властта на онова, което стои и наднича зад тези думи.
Защото думите винаги са особена, при това силна власт, която също
трябва да бъде преосмисляна, пък и контролирана. Единствено от обществото зависи какъв хоризонт, но и каква власт може да им отреди.
Може да се кажат/напишат още много, интересни и важни неща
за дълбинните смислово-ценностни пластове на джендър-теориите, но
и визираните дотук и сега, струва ми се, са напълно достатъчни, за да
проумеем ясно едно: дебатите за насилието над жените не са и не бива да бъдат конюнктурно политическо занимание, а са съдбовно значими за обществото и живота на всеки един от половите типажи. Само
безпочвеното аристократично високомерие на домораслите ни управници, съчетано с пълната им некомпетентност по толкова деликатната
и сложната тема, предмет на днешните публични разпри и крамоли, са
в основата на гаранцията, че този въпрос скоро няма да се разреши. А
той следваше да бъде поставен много назад във времето, ако наистина
у нас имаше или се строеше реална и пълнокръвна Демокрация, а не
някакво нейно формално и псевдо-подобие, зад което се крие всичко
друго, само не истински демократичен живот за човешките същества.
Дебатите по конвенцията разобличиха политическия цинизъм и перверзията на властниците да се гаврят и с най-свещени за хората неща.
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