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ВМЕСТО УВОД 
 

Детските бракове са все още практика в редица ромски общности в Европа. 
Въпреки че няма достатъчно данни за степента на тази практика, изследване на 
Европейския център за правата на ромите, както и доклади на международни 
организации показват, че браковете между деца продължават да се практикуват в 
ромските общности в Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, 
Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Турция и Украйна и в мигрантските 
ромски общности в някои западноевропейски страни като Италия. Това е една от 
най-вредните традиционни практики, която накърнява правата на младите хора 
и рязко ограничава възможностите им за социална реализация. 

Въпреки че ромската общност, която е във фокуса на това изследване, вече е 
поела по пътя на своя процес на модернизация (като всяка друга традиционна 
общност) и бавно преодолява някои от тези вредни практики, тя е все още 
широко разпространена сред някои консервативни групи на ромската общност в 
България, Словения и имигрантските ромски групи в Италия. 

Насилствените / ранните бракове са  посегателство срещу младите хора (и по-
специално младите жени), дори и да не се възприемат като такова от родителите 
им, извършващи въпросната практика. Тя обикновено води до отпадане от 
училище (особено при момичетата) и прекратяване на личностното развитие и 
реализация на жертвите. Въпреки че тази практика е забранена от закона, все още 
не се полагат достатъчно последователни усилия за нейното предотвратяване и 
преустановяване. От една страна, консервативните ромски семейства все още я 
възприемат като заслужаваща уважение традиция и един вид традиционна грижа 
за техните деца; те не са наясно, че това нарушава правата и благосъстоянието на 
децата им. Ето защо те я продължават от поколение на поколение. От друга 
страна, държавните институции, отговорни за предотвратяване на подобни 
практики (училища, социални служби, полиция, и т.н.), не разполагат с познания 
как да предотвратяват и да реагират на това. Освен това, те често не осъзнават 
същността на проблема. Обикновено те са пасивни в намесата във вредните 
практики в рамките на ромската общност или го правят, без да ангажират 
ромските неформални органи и активисти, което води до провал на 
интервенцията. Към момента не съществуват последователни усилия за 
координирана работа на отговорните институции и самата ромска общност за 
предотвратяване на насилствените / ранните бракове. 

През последните години ранните бракове в ромската общност (следва да изясним 
още от самото начало, че това в действителност е съжителство, създаване на 
семейство и не е истински "брак" от правна гледна точка) са се превърнали в тема, 
която стои все по-високо в политическия дневен ред както на националните, така 
и на европейските институции, поради разнообразните аспекти-следствие на тази 
престъпна практика. Често това води до преждевременно напускане на училище, 
последвано доста скоро от ранни раждания, тъй като според традиционните и 
маргинализирани семейства от омъжената жена се очаква да докаже, че може да 
ражда: тя е високо ценена като продължител на семейството и, в случай че не 
може да изпълни тази роля, тя бива белязана с една от най-тежките стигми. Често 
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ранните бракове са неизбежно следвани от различни форми на домашно насилие, 
разводи, спонтанен аборт и разнообразни заболявания сред родилките. 
Следователно можем да видим цяла поредица от негативни явления, по 
отношение на които ние, като европейско общество, трябва да бъдем много 
отговорни. 

Същевременно е налице цял набор от стереотипи, съществуващи в мнозинството, 
стигматизиращи ромската общност и ромските традиции и ценностни системи. 
Поради липса на знания и информираност много хора считат ромските бракове за 
типична ромска традиция, докато, тъкмо напротив, те са обичай, характеризиращ 
всички традиционни общества, не само ромските; в допълнение, много от 
институциите не реагират, когато се натъкнат на случай на ранен брак, защото 
считат това за проблем на ромската общност, в който не трябва и не могат да се 
намесват. Други митове и стереотипи касаят "купуването и продаването" на 
млади момичета от ромски произход, считането на раждането на 12-годишна 
възраст за обща практика и така нататък: те често са резултат от липсата на 
информация, липсата на изследвания в тази област и липсата на адекватна 
дискусия с участието на представители на ромската общност. За разлика от 
интереса сред широката общественост, дискусии относно ранните бракове рядко 
биват осъществявани в рамките на ромската общност. Тя често избягва въпроса, 
тъй като се страхува, че това може да наложи стигма върху общността. 

В контекста, описан по-горе, и с цел по-нататъшно проучване и решаване на 
проблема с детските / ранните бракове консорциумът на People’s University of 
Kočevje (Водещ партньор) (SI), Development and Education Centre Novo mesto (SI), 
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” (BG) и FormAzione 
Co&So Network – Consorzio scs (IT) започват проект през 2014 г. "Ранните бракове - 
култура или злоупотреба?", финансиран от ГД Правосъдие на Европейската 
комисия (JUST/2013/DAP/AG/5556). Проектното предложение се основава на 
резултатите от проекта "Превенция на ранните / насилствени бракове", който 
също бе финансиран по програма ДАФНЕ III (Референтен номер 
JLS/2008/DAP3/AG/1298-30-CE-03124780080), успешно реализиран от Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, България. Инициативата 
използва метода на медиацията, както и директна теренна работа (включваща 
както ромската общност, така и училищните общности) като инструмент за 
подобряване на ежедневната работа на отговорните държавни институции. 
Програмата представлява жизненоважна иновация в областта на превенцията на 
злоупотребата с деца. Проектът акцентира върху работата в общността и 
работата с ромските семейства за избягване на тази практика вместо увеличаване 
на административното наказание. Проектът прилага метод на координация и 
подход за участие и осигурява координирана работа на отговорните институции, 
неправителствени организации и ромските власти за предотвратяване на 
ранните/ насилствени бракове. Досега усилията на тези заинтересовани страни 
не бяха координирани по никакъв начин и ромските неформални структури и 
НПО активисти не бяха разглеждани като възможни партньори. Това се оказа 
неефективно. Ето защо проектът създава всички необходими предпоставки за 
координирана работа на всички отговорни институции (отдели за закрила на 
детето, училища и т.н.) и за координирана работа на неправителствените 



 
 
 
 

 

5 
 

организации, неформални структури и длъжностни лица. В допълнение, проектът 
използва метода "от врата до врата" за своята теренна работа и проучвания, за да 
придобие надеждна представа за проблема с ранните / насилствени бракове. С 
новосформираната програма за посредничество ще се постигне и надгради 
препоръчителният принцип на взаимодействие между всички институции. Тя ще 
се реализира за експертите от различни институции, имащи контакт с ромското 
население (ромски представители, социални работници, учители, 
неправителствени организации, общински служители, здравни работници, 
полиция, съд). Ще се осъществи взаимодействие между всички институции 
посредством обсъждания на екипа (общността) по отношение на критичните 
случаи, установени в областта от ромските медиатори. Експерти по медиация ще 
разработят и осъществят обучения в рамките на ромските общности и 
училищата. Съдържанието на програмата ще предостави информация, свързана с 
репродуктивното здраве, сексуалното образование, семейното планиране, 
информиране за културното многообразие с цел насърчаване научаването и 
придобиване на умения за конструктивно решаване на конфликтни ситуации и 
осъзнаване важността на културното многообразие и модернизирането на 
ромската култура.  
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РОМСКАТА ОБЩНОСТ И КОНТЕКСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО В СЛОВЕНИЯ, 
БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ 
 
Целта на тази глава е да представи кратък преглед на ромската общност, живееща 
в районите, в които е проведено изследването /три държави/: Словения, 
България и Италия. Това ще очертае рамката и ще представи спецификите на 
общността, общата ситуация и тенденции, които ще ни помогнат да разберем и 
обобщим по-добре резултатите от изследването. 

СЛОВЕНИЯ 

ПРОФИЛ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

В съответствие с действащото законодателство в областта на защитата на 
личната информация, което е в сила в момента, министерствата, държавните 
служби и компетентните институции не поддържат конкретни регистри на 
населението, основани на етническа принадлежност или националност, което 
означава, че числовите данни се вземат единствено от официалните данни от 
преброяването на населението, съхранявани от Статистическата служба на 
Република Словения.1 

По време на преброяването на населението от 2002 г., 3246 жители избират да се 
самоопределят като членове на ромската общност, докато 3834 лица посочват 
ромския език като свой роден език. В сравнение с преброяването от 1991 г. се 
оказва, че 2259 жители се самоопределят като роми, което е 30,5% по-малко, 
отколкото по време на преброяването на населението през 2002 г., докато 2752 
лица посочват като роден език ромския, което е с 28,2% по-малко, отколкото през 
2002 г. 2  

Независимо от официалните данни от преброяването на населението, данни от 
други източници показват, че в Словения живеят между 7000 и 10000 роми, като 
по-голямата част от тях са в районите Prekmurje, Dolenjska, Bela Krajina и Posavje.3 

 

Произход на ромите и заселване в Словения   

Историческите източници говорят за присъствие на роми на територията на 
днешна Словения още през XV век. От XVII век насетне данните за ромите са по-
чести; те могат да бъдат намерени и в регистрите на населението. Изследванията 
показват, че заселването на ромите в Словения става по три начина: 
предшествениците на ромите, живеещи в района на Prekmurje (Североизточна 
Словения) идват през територията на Унгария, групата роми от район Dolenjska 

                                                 
1 Като се вземе предвид посоченият факт, че в Словения, от методологична гледна точка, е невъзможно сравнение на 
желаните данни между преобладаващото население и ромите. По този начин, повечето статистически данни, получени от 
ромите, следва да се вземат като приблизителна оценка. 
2 Обща информация за ромската етническа общност в Република Словения. 2006 г. Любляна: Правителство на Република 
Словения, Служба за националните малцинства. Информацията е придобита на 29.10.2014 г. от: 
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdf.  
3 Urh, Špela.  Etnično občutljivo socialno delo z Romi. PhD Dissertation. 2009. Любляна: Факултет по социална работа. 
Информацията е придобита на 7.8.2014 г. от: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-VMTQFKSS/97973d67-853f-4d5d-
8a1e-354d105d9b63/PFD. 

http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdf
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-VMTQFKSS/97973d67-853f-4d5d-8a1e-354d105d9b63/PFD
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-VMTQFKSS/97973d67-853f-4d5d-8a1e-354d105d9b63/PFD
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(Югоизточна Словения) идват през Хърватия, докато ромите от район Gorenjska, 
по-малки групи от синти, пристигат от север през днешна Австрия. Въпреки че 
това е население, което първоначално води предимно номадски живот и често 
променя мястото си на пребиваване, сега можем да говорим за трайно заселване в 
районите на Prekmurje, Dolenjska, Bela Krajina и Posavje. В тези области ромите са 
считани за традиционно установено население, което, в повече или по-малко 
постоянни селища, остава на местата си и до днес. 

През 60-те години и по време на войната в Югославия, в Словения започват да 
пристигат роми от бившите югославски републики Хърватия, Босна и 
Херцеговина, Косово и Македония. Повечето от тези роми живеят в по-големите 
словенски градове (Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Jesenice).4 

Ромската общност в Словения 

Ромската общност в Република Словения е конституционно призната 
малцинствена общност, която няма статут на класическо национално малцинство, 
а на малцинствена общност. Тя е призната като малцинствена поради своите 
етнически и културни особености (език, култура и история), които, в 
съответствие с разпоредбите на Конституцията, тя може да запази. По този начин 
се вземат под внимание нейните нужди. 

Правната основа, регламентираща положението на ромската общност в 
Република Словения, е член 65 от Конституцията, който гласи, че положението и 
правата на ромската общност, живееща в Словения, се уреждат от 
законодателството. Той посочва правната основа за защитни мерки. 
Последователно прилагане на конституционната разпоредба започва със Закона 
за ромската общност в Република Словения5. В допълнение, защитата на ромската 
общност е включена и в други закони. Наред със законите, грижата за 
прилагането на специалните права на ромската общност и за подобряване на 
положението на ромската общност е включена в множество програми, стратегии 
и решения на отделните социални сфери. 

На европейско и национално ниво, ромската общност се счита за етническа група, 
малцинство, изправено пред най-големия екзистенциален проблем, фактът, на 
който се базира нейният специален статут. Ромската общност е, като малцинство 
във всички среди, най-честата жертва на социално изключване, дискриминация, 
сегрегация и бедност. Тя също има специален статут, дължащ се на факта, че не 
разполага със собствена държава, която да се грижи за нея, какъвто е случаят с 
италианските и унгарските национални малцинствени общности в Република 
Словения и трансграничните словенци. Република Словения е една от 
европейските страни, която включва ромите във въпросите на държавната 
администрация на местно ниво. 

Представителите на ромската общност имат, наред с общите права на глас като 
словенски граждани, също и специално право на глас в двадесетте общини с 

                                                 
4 Насилствените бракове на момичетата от ромски произход. 2014 г. Любляна: Институт за социална закрила на Република 
Словения. Информацията е придобита на 1.6.2015 г. от:  
http://www.irssv.si/upload2/Prisilne%20poroke%20romskih%20deklic.pdf. 
5
 Закон за ромската общност в Република Словения. Официален вестник на Република Словения № 33/2007. 

Информацията е придобита  на 28.10.2014 г. от: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762. 

http://www.irssv.si/upload2/Prisilne%20poroke%20romskih%20deklic.pdf
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762
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историческо ромско присъствие, където самостоятелно избират ромски съветник 
от специалните списъци с лица от ромски произход. 

Данните за образователната структура на членовете на ромската общност 
показват, че техните нива на образование са ниски. Повечето роми в Словения не 
завършват основно образование. Според данните това е вярно за над 65 процента 
от членовете на ромската общност, от които 60 процента са мъже и 70 процента 
жени.6 

През 2006 г. в Словения се провежда изследване по отношение на образователния 
и професионален интерес на ромите от районите на Dolenjska, Bela Krajina, 
Kočevsko и Grosupeljsko. Изследването се провежда в рамките на проекта PISR 
(Професионално информиране и консултиране на ромите). Резултатите от 
изследванията показват, че 80 процента от анкетираните роми нямат завършено 
основно образование и над 90 процента са безработни. 45 процента от 
завършилите основно образование изразяват готовност да получат 
професионално образование, обаче виждат много пречки и проблеми, свързани с 
това, и поради тази причина не се решават да участват. В същото време 
изследванията показват, че 60 процента от анкетираните роми са доволни от 
положението си и не желаят промени в областта на образованието и трудовата 
заетост. 

През 2004 г. Словения приема документ, озаглавен Стратегия за образованието на 
ромите в Република Словения (и актуализацията му през 2011 г.). Документът е 
важен, тъй като съдържа основите, принципите, целите и основните решения за 
по-успешна интеграция на ромите в образованието на всички нива в Република 
Словения.7 

Сравнение между двата пола на национално ниво показва, че делът на жените с 
незавършено основно образование намалява в известна степен по-бързо от този 
на мъжете. През 2002 г. 7% от жителите са без образование (8% жени и 5,8% 
мъже). През 2011 г. делът на населението без образование намалява до 5.5% 
(5.3% жени, 3.4% мъже).8 

Нивото на трудова заетост е един от значителните измежду елементарните 
въпроси на пълна социална интеграция на ромите. Трудовата заетост е не само 
необходимо условие за осигуряване на фундаментална възможност за 
съществуване; тя е и едно от основните условия за подобряване на цялостното 
социално-икономическо положение на ромите. Коефициентът на трудова заетост 
на ромите в Словения като цяло е нисък, въпреки че не съществуват точни данни. 
Общата картина на безработицата при ромите показва концентрация на ромите в 
няколко района, особено в районите Prekmurje и Dolenjska, което представлява и 

                                                 
6
 Обща информация за ромската етническа общност в Република Словения. 2006. Любляна: Правителство на Република 

Словения, Служба за националните малцинства. Информацията е придобита на 29.10.2014 г. от: 
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdf. 
7
 Стратегия за образованието на ромите в Република Словения. Актуализация на стратегията 2004 г. 2011 г. Любляна: 

Министерство на образованието и спорта на Република Словения. Информацията е придобита на 29.10.2014 г. от: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf. 
8
 Стратегия за образованието на ромите в Република Словения. Актуализация на стратегията 2004 г. 2011 г. Любляна:  

Министерство на образованието и спорта на Република Словения. Информацията е придобита на 29.10.2014 г. от: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf. 

http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf
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регионален проблем. Въпросът за безработицата сред ромите е тясно свързан с 
тяхната образователна структура. Броят на регистрираните безработни роми се 
увеличава през годините като относителен и абсолютен брой. Според 
информацията на местните администрации и службите по заетостта, където са 
регистрирани безработните роми, някои работодатели имат негативно 
отношение към наемането на роми на работа. Сред ромите, живеещи в различни 
области на Словения, могат да бъдат идентифицирани някои различия. 
Съществува една по-малка част, която е много добре интегрирана в средата на 
преобладаващото население, но същевременно запазва своите културни и 
езикови особености. По-голямата част от ромите, обаче, живее отделно, в свои 
собствени общности, и е трудно да бъде интегрирана в друга среда. Във всеки 
случай, разделянето (поради собствено желание или поради външни фактори) 
влияе на изключването от равни възможности за конкуренция на пазара на труда, 
което допълнително изтласква ромите към периферията на обществото. 

Детерминантите на здравето и неравенството в здравеопазването на ромското 
население са повлияни от преплитането на социални и икономически фактори 
(жизнена среда, хигиенни условия, социални мрежи, образование, възпитание, 
трудова заетост), културни фактори (специфика на ромската култура и традиции, 
които на места са обвързани с древни обичаи за естествено и магическо 
излекуване) и фактори, свързани със здравословния начин на живот 
(тютюнопушене, злоупотреба с наркотици, нездравословно хранене, физическа 
активност). Всички тези фактори се преплитат и влияят (най-вече по отрицателен 
начин) на здравето на ромското население. 

В Словения живеят различни ромски групи. Може дори да се твърди, че ромите в 
Словения са хетерогенна група от населението. Разликите между отделните групи 
влияят и върху брачните практики. 

През 2014 г. Институтът за социална закрила на Република Словения публикува 
доклад, озаглавен Насилствените бракове при момичетата от ромски произход, в 
който са представени историческите и културологични характеристики на 
отделните ромски групи: 

Ромите от регион Dolenjska живеят в районите Dolenjska, Posavje и Bela Krajina. 
Те идват в Словения от Хърватия. За тях е характерна изключително ниската 
образователна структура и висок брой неграмотни лица или лица с незавършено 
основно образование. През 2006 г. се провежда по-широко изследване в областта 
на образованието и професионалните интереси на ромите в областта на Dolenjska, 
Bela Krajina, Posavje, Kočevsko and Grosupeljsko, което показва, че 80% от 
анкетираните роми нямат завършено основно образование, а над 90 % от тях са 
безработни. Докладът обобщава резултатите на г-жа Klopčič, че в миналото 
ромите от Dolenjska са работили като разбивачи на скали или работници по 
поддръжката на пътищата, а в днешно време повечето от тези традиционни 
професии са замрели. Сред ромите от Dolenjska официалният брак е рядко 
явление и повечето от тях живеят в извънбрачна общност. Най-честата форма на 
брак е бягството. Това означава, че дадена двойка решава да живее заедно, но тъй 
като семействата не одобряват връзката им (най-често защото и двамата са все 
още непълнолетни), те бягат и се скриват за известно време (например при 
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роднини). След определен период от време двойката се връща и заживява заедно, 
а съжителството им вече се разглежда като брак. Тази форма на брак е проблем, 
главно защото момичетата и момчетата "се женят" много млади (средно на 13 или 
14-годишна възраст, но са известни и случаи с момичета на 12 години), поради 
което не завършват основно образование. Ранната бременност също е проблем. В 
тази форма на ранен брак не съществуват елементи на принуда. Родителите на 
непълнолетните лица докладват бягството им на полицията и социалните 
центрове, но не като акт на отвличане. В повечето случаи проблемът приключва, 
когато грижите за момичето бъдат поети от семейството на съпруга, където 
двойката обикновено се пренася да живее. 

Ромите от район Prekmurje идват в Словения през територията на Унгария. В 
доклада се посочва, че тяхната структура на образоване и трудова заетост е малко 
по-добра, отколкото тази на ромите от район Dolenjska. Според г-жа Klopčič, 
ромите от Prekmurje имат по-голям успех при намирането на работа в близкото 
минало, особено тези от район Goričko, които обикновено извършват сезонна 
работа в селското стопанство и строителството в близка Австрия. 

Отчитаният модел за тази група роми не се отклонява значително от този на 
останалата част от населението. Лицата избират своите партньори свободно, без 
принуда от страна на родителите. Преди сватбата те общуват и излизат на срещи, 
някои живеят заедно и не се женят, други се женят след няколко месеца, а трети - 
по-късно. Девствеността не е от съществено значение (но съществуват 
индивидуални различия), зестрата и всякакъв вид покупка на булката не са 
познати. 

От гледна точка на възрастта при сключване на брак могат да бъдат забелязани 
малки разлики в сравнение с преобладаващата част от населението. Ромите от 
Prekmurje се женят най-често в началото на двадесетте си години, което е по-
късно отколкото при другите ромски групи. 

Синтите от район Gorenjska пристигат в Словения през Австрия. Към настоящия 
момент те са напълно асимилирани. 

Имигрантите от ромски произход от бившите югославски републики 
оформят специална група. Те идват на две големи вълни. Първата вълна е през 
60-те, а втората - през 90-те години на ХХ век. Сред тях се запазват два вида брак: 
уредените бракове и бягството. Двойките, които встъпват в брак много млади, 
обикновено са тези, за които бракът е уреден. Другата форма на брак при 
ромските имигранти е бягството, но с тази разлика, че последствията за хората, 
които се решават на това, често са много по-тежки. Най-често двойката решава да 
избяга, когато родителите не одобряват избрания партньор. 

В доклада се констатира, че броят на детските и насилствени бракове в Словения 
е всичко друго, но не и незначителен. Информацията от неправителствените 
организации показва по-висока честота на същите в сравнение със социалните 
центрове. Мотивацията за насилствен брак произлиза от патриархалното 
общество и се институционализира чрез социални и културни норми. 
Последиците от детските и насилствени бракове се виждат в ранното прекъсване 
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на училище, ранната бременност и ограничения живот на жените в частната 
сфера.9 

Брой на детските и насилствени бракове по статистически райони (по данни на 
социалните центрове): 

 

Източник: Насилствените бракове на момичетата от ромски произход. Окончателен доклад. 2014. Любляна: Институт за 
социална закрила на Република Словения. Информацията е придобита на 1.6.2015 от: 
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Като страна-членка на Конвенцията на ООН за правата на детето, приета от 
Общото събрание на Организацията на обединените нации през 1989 г., Словения 
следва нейните разпоредби. Конвенцията определя правата на децата и 
задълженията на подписалата я държава. Член 1 от Конвенцията определя 
разграничителната възраст между дете и възрастен по следния начин: "За целите 
на настоящата конвенция, дете означава всяко човешко същество на възраст под 
осемнадесет години, освен ако по силата на приложимия за детето закон, 
пълнолетието настъпва по-рано. "10 

След навършване на 18-годишна възраст гражданите на Република Словения 
придобиват всички права и задължения на възрастните, както е определено от 
Конституцията на Република Словения в качеството ѝ на висш нормативен 
документ. В същото време непълнолетните могат, в случай на юридически брак 
или родителство (преди 18-годишна възраст), да придобиват пълна трудова 
правоспособност. Законът за брака и семейните отношения посочва, че 

                                                 
9
 Насилствените бракове на момичетата от ромски произход. Окончателен доклад. 2014 г. Любляна: Институт за социална 

закрила на Република Словения. Информацията е придобита на 1.6.2015 г. от:  http://www.irssv.si/index.php/category-list-
potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic. 
10

 Конвенция на ООН за правата на детето, 1990 г. Информацията е придобита на 16.6.2015 г. от: http://www.varuh-

rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-
narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/. 

http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
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непълнолетните могат да се оженят при навършване на 18-годишна възраст11. 
Ако непълнолетно лице желае да се ожени преди 18-годишна възраст, то трябва, в 
съответствие с член 23 от Закона за брака и семейните отношения, първо да 
получи законното решение на Центъра за социална работа (CSD). Брак с 
предварително одобрение от страна на CSD е възможен само за непълнолетни 
лица на възраст 15 или повече години. В такъв случай CSD провежда интервю с 
двете непълнолетни лица или с непълнолетното лице и лицето, за което то желае 
да се ожени, за да даде възможност на кандидатите да обосноват искането си, и, в 
същото време, да изследва условията на живот (материални активи, пребиваване, 
социална мрежа, работа и образование, подкрепа от родителите...). CSD 
обикновено интервюира и родителите на непълнолетния кандидат и проверява 
тяхната позиция по отношение на брака с оглед на възможни бариери, 
притеснения и противопоставяне или подкрепа на брака. 

Въпреки това, Република Словения не разполага с правна рамка, която да 
определи насилствения брак като форма на насилие.12 

През 2008 г. Република Словения приема Закона за превенция на насилието в 
семейството, който регламентира семейното законодателство и дефинира 
различните видове насилие в семейството. Законът определя ролята, задачите, 
мрежата и сътрудничеството на различни национални органи и 
неправителствени организации в разглеждането на случаите на насилие в 

                                                 
11

 Член 117 от Закона за брака гласи, че правото на родителството престава с навършването на пълнолетие на детето, т.е. 
когато детето стане на осемнадесет или, ако е непълнолетно лице и встъпи в брак преди навършване на пълнолетие. Закон 
за брака и семейните отношения, Държавен вестник на Република Словения № 69/2004. Информацията е придобита на 
16.6.2015 г. от: http://www.uradni-list.si/1/content?id=49906#!/Zakon-o-zakonski-zvezi-in-druzinskih-razmerjih-(uradno-
precisceno-besedilo)-(ZZZDR-UPB1). 
12

 Докладът Насилствените бракове на момичетата от ромски произход, публикуван през 2014 г. от Института за социална 

закрила на Република Словения, изброява правни рамки, забраняващи ранния брак по закон: "Има, обаче, отделни 
елементи на насилствения брак, косвено съдържащи се в различни закони, както е посочено от Вебер в статията му 
"Недопустимостта на брачната традиция за момичета, по-млади от 15-годишна възраст" (2012 г.): 
- Сексуално нападение над човек, по-млад от 15 години (член 173 от Наказателния кодекс); това важи и в случаите на 

съгласие от страна на непълнолетно момиче.  
- Трафик на хора (член 113 от Наказателния кодекс): по мнението на автора, родителите на младоженеца, които плащат 

за булка, и родителите на булката, които приемат обезщетението, също могат да бъдат виновни за престъплението 
трафик на хора. Този акт се извършва от онези, които, за целите на експлоатация, проституция или други форми на 
сексуално насилие, принудителна работа, робство, договаряне на или търговия с човешки органи, тъкани или кръв, 
покупка на лице, поемат дадено лице, осигуряват жилище, транспорт, доставка на услуги или по друг начин 
манипулират такъв човек или участват в тези действия. 

- Небрежност и жестоко отношение към дете (член 191 от Наказателния кодекс), когато родителите на булката 
позволяват на непълнолетното момиче да живее с новото семейство. В съответствие със Закона за брака и семейните 
отношения, родителите са длъжни да се грижат за собствените си деца, което е включено в техните права на родители 
по отношение грижата на родителите за здравословния растеж, последователното личностно развитие, 
възпитаването в независим живот и работа и грижа за други права и ползи на малолетните деца. 

- Престъпно деяние на принуда (член 132 от Наказателния кодекс), в случай на задържане на непълнолетно момиче 
против волята й. Това е и нарушение на свободата на движение, която е конституционно право, член 32 от 
Конституцията гласи, че всеки човек има право на свободно движение, избор на жилище, напускане на страната и 
връщане обратно във всеки един момент. 

- Нарушаване на личното достойнство и сигурност (член 34 от Конституцията) в церемонията на първата брачна нощ, 
когато проверката на девствеността включва и присъствието на семейството. Авторът заявява, че представителите на 
семейството на младоженеца също биха могли да бъдат санкционирани за актове на тормоз (алинея 2 на член 296 от 
Наказателния кодекс). Тормоз е налице, когато две или повече лица малтретират друго лице, бият го или го наказват 
по други болезнени или унизителни начини, използват сила или заплаха или директна атака срещу живота или 
здравето, за да преследват този човек, да го принудят да работи или да ограничат неговите права насилствено по друг 
начин, като по този начин го поставят в подчинена позиция."  

Насилствените бракове на момичетата от ромски произход. Окончателен доклад. 2014 г. Любляна: Институт за социална 
закрила на Република Словения. Информацията е придобита на 1.6.2015 г. от:  http://www.irssv.si/index.php/category-list-
potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=49906#!/Zakon-o-zakonski-zvezi-in-druzinskih-razmerjih-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZZZDR-UPB1)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=49906#!/Zakon-o-zakonski-zvezi-in-druzinskih-razmerjih-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZZZDR-UPB1)
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic
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семейството, както и мерките за защита на жертвите. В същото време той 
постановява, че всеки, подозиращ че дадено дете може да е жертва на насилие, 
следва да докладва това на центровете за социална работа, полицията или 
държавната прокуратура, дори и да е обвързан от професионална тайна. 

Законът не предвижда наказание за нарушителите, тъй като наказателните 
въпроси се уреждат и санкционират в съответствие със Закона за Наказателно-
процесуалния и Наказателния кодекс13. По този начин законът се фокусира върху 
по-широка област на гражданското право и функционирането на социалните 
услуги, които могат да решат проблемите на насилието в дългосрочен план. 

 

БЪЛГАРИЯ 

ПРОФИЛ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

България е една от страните с най-многобройно ромско население. Точният брой 
на ромите едва ли би могъл да бъде определен, тъй като по-голямата част от тях 
предпочитат да се обозначават като турци, българи или власи при преброяване на 
населението. Според преброяването от 2001 г., 370 908 души се определят като 
роми, а според преброяването от 2011 г. - 325 343 души, от които 44,13% живеят в 
селата. В същото време авторитетни международни и български изследователи 
определят броя на циганите в България на около 800 000 души. 

Ромите идват в днешните български земи по различно време и от различни места. 
Това е причината, поради която днес съществуват толкова много ромски групи, 
различаващи се (повече или по-малко) една от друга. 

Поради общите исторически тенденции на Балканите и в Европа, историята на 
заселването, развитието и отношенията на ромската общност в България с 
преобладаващото население и другите малцинствени общности, ромите в 
България използват различни имена за идентификация. Терминът "роми" 
официално се въвежда публично веднага след края на Втората световна война със 
създаването на театъра "Рома" и вестник " Romano ESI" (Ромски глас) през 1946 г. 
Промяната в държавната политика след 1956 г. и забраната за малцинствата да 
използват майчиния си език на обществени места довежда до "забравяне" на 
идеята до 1989 г. 14 След края на тоталитарния режим думата "роми" започва да се 
използва от медиите, политическите среди и неправителствени организации  
поради факта, че по-голямата част от хората с ромска идентичност се 
самоопределят по този начин. Това е и политически коректният начин за 
назоваване на тези хора, без, разбира се, да им се налага друга идентичност, тъй 
като има две големи групи, които предпочитат да бъдат идентифицирани като 
миллет или рудари. 

Както бе споменато по-горе, според преброяването от 2011 г. 325 343 души (4,9%) 
се самоидентифицират като роми. 85% посочват ромския като свой майчин език, 
                                                 
13

 Членове 173 и 174 на Наказателния кодекс на Република Словения определят половото сношение или които и да е 

сексуални актове с лице под 15-годишна възраст като наказуеми от закона. Наказателен кодекс, Държавен вестник на 
Република Словения № 55/2008. Информацията е придобита на 16.6.2015 г. from: http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082296. 
14 Елена Марушиакова, Веселин Попов, Циганите в България, 1993 г., 88-93 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082296
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7,49% - българския, 6,69% - турския, а 0,82% - други езици. 56,22% изповядват 
православно християнство, 32,24% - ислям и около 12% са последователи на 
протестантски деноминации. 15 Въпреки това, повече от 60% от ромите крият или 
отричат своята идентичност поради страх от дискриминация или загуба на 
социален статут и трудова /професионална позиция. Като цяло, ромите се 
самоопределят въз основа на три нива на идентичност: групова, етническа и 
национална идентичност. На ниво група ромите се наричат "бургуджии", 
"бакърджии" и други. На етническо ниво се наричат "роми, миллет или рудари" 
(три различни имена за различни общности). На национално ниво "ромите" имат 
българска национална идентичност. В допълнение, много роми всяка година 
пребивават за по няколко месеца в чужбина като временно заети и, следователно, 
не се регистрират при преброяването - изопачаване на реалните цифри и 
процентния дял от населението. Измежду всички изчисления, най-висок процент 
роми е изчислен от Съвета на Европа, според което изчисление ромите 
представляват 10,33% от българското население.16    

Произход на ромите и заселване в България 

За първи път ромски групи идват в българските земи по време на Втората 
българска държава. Нови групи от роми се заселват с идването на турците през 
следващите векове. През XVII и XVIII век към тях се присъединяват ромите, 
бягащи от Влашко и Молдова, които по това време са със статут на "обекти", а не 
на "лица", т.е. са третирани като роби. Впоследствие, след премахване на 
робството, ромите мигрират в България от териториите на днешна Румъния. Този 
ход през втората половина на XIX век е наречен "Голямата келдерарска инвазия". 
Ромите, заселващи се в България през този период, са много по-различни от 
ромите, живеещи от векове в българските земи. Те говорят различен диалект на 
ромския език (т. нар. "влашки" диалект). Някои от тях говорят древния вариант 
на румънския език и не се наричат "роми". Тяхната религия е 
източноправославното християнство и то играе важна роля в живота им. 

Ромите не са изпращани в концентрационни лагери по време на Холокоста на 
нацисткия режим. Съществуват планове за депортиране на евреи, но Българската 
православна църква, българската интелигенция и дори хора от управляващата 
партия се противопоставят на тези планове и те не се реализират. По време на 
войната съществуват ограничения: например хранителни дажби за всички; 
дажбите на евреите са 50%, а ромите получават едва 25% от общия обем. 17 

 

Ромската общност в България18 

Както бе споменато по-горе, ромската общност в България не е хомогенна, а е 
съставена от множество слоеве, общности и подгрупи. 

ЙЕРЛИИ 

                                                 
15 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, 2012 г. На разположение на адрес 
http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740 , последен достъп: юли 2015 г. 
16 Теодора Крумова и Деян Колев, автори. Ръководство по ромска история и култура, 2013 г., 50-55 
17 Теодора Крумова и Деян Колев, автори. Ръководство по ромска история и култура, 2013 г., 18-20, 35-37 
18 А. Пампоров. Ромското всекидневие в България (Roma Everyday Life in Bulgaria), 2006 г.; Център „Амалипе”. Превенция на 
ранните бракове, 2011 г., 21-22 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740
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Първа в исторически план е общността на така наречените Йерлии - т.е. местни, 
уседнали роми. Те са потомци на дошлите през периода XIII – XVIII  роми, които 
постепенно усядат и векове наред съжителстват както с българското, така и с 
турското население. До голяма степен понятието Йерлии е въведено за 
общодостъпно ползване главно като научна гледна точка, обобщаваща голяма 
група от роми, заселили се по различно време на Балканите от Средновековието 
до началото на XIX век. Една голяма част от самите роми (с изключение на 
няколко подгрупи в близост до София и Кюстендил) не признават понятието 
йерлии и предпочитат имената на подгрупите или просто роми/ цигани. 

Йерлиите се делят на две големи групи: хорахане рома (турски роми, 
мюсюлмани) и дасикане рома (български роми, християни).  

a) “Дасикане рома” 

В буквален превод "дасикане рома" днес означава български / християнски роми. 
Като цяло думата "дас" в първоначалния си смисъл означава "слуга", "роб". 
Обобщаващото понятие дасикане рома идентифицира около 26 подгрупи, 
говорещи различни диалекти на балканския вид ромски диалекти, със 
значително лексикално влияние на местния български диалект. Дасикане рома е 
преобладаващо ромско население в Северозападна и някои части на Централна 
Северна България и приблизително половината от ромското население в 
Югозападна България. Това са например бургуджии, джамбази, туджари и т.н. 
Сред тях може да се наблюдава лека тенденция към пробългарско поведение, но 
някои групи гордо пазят своята ромска идентичност и традиции (например част 
от бургуджиите в област Шумен наричат себе си "парпул рома" - "истински 
роми"). 

Конкретни подгрупи с предпочитана друга идентичност: 

б) Сиви гълъби 

В Югоизточна и Централна Южна България има група от хора, които българите 
наричат "български роми", ромите - "дасикане рома", а турците - "гяур ченгенези". 
Те наричат себе си Аспарухови българи или древни българи и обкръжаващото 
население често ги определя като "сиви гълъби" или "демирджии". Групата 
обитава относително концентриран район по поречието на река Марица с 
приблизителна граница на изток - гр. Чирпан, на запад - град Пазарджик, на север 
- Централна Стара планина и на юг – Родопите. Сивите гълъби предпочитат 
бракове в рамките на собствената си общност и избягват бракове с други 
етнически групи в страната, с изключение на българите, тъй като те са 
предпочитаната им идентичност. По традиция представителите на групата са 
членове на Православната църква, въпреки че под влиянието на Евангелската 
петдесятна църква в някои села се провежда процес на евангелизация. Особеното 
за тази група е, че в някои райони майчиният език е ромски, а в други напълно 
отсъстват следи от ромския език. Въпреки това те се възприемат като 
представители на една и съща група и се женят помежду си и мястото на живеене 
определя използвания от тях език. 

в) Цуцумани 
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В трите области на Северозападна България живее група от хора, която българите 
наричат "български роми" или "покръстени роми", а ромите се самоопределят 
като "цуцумани". Цуцуманите са православни християни, които българите не 
приемат като "истински" българи и ромите не приемат като "истински" роми. 
Майчиният им език е български, но езикът, който говорят, съдържа някои думи 
от ромски произход. В най-общия случай цуцуманите не живеят в етнически 
обособени квартали, а са разпръснати сред българското население. Те са 
значително по-добре интегрирани, отколкото останалата част от ромите в 
региона - размерът на домакинствата, нивото на образование и нивото на 
безработица са сходни с тези на българите в съответната област. 

 

г) “Хорахане рома” 

В буквален превод "хорахане рома" днес означава турски / мюсюлмански роми. 
Хорахане рома са преобладаващото ромско население в Североизточна, 
Югоизточна и Централна Южна България и приблизително половината от 
ромското население в Югозападна България. Хорахане рома са най-
многобройната ромска група в България. Те изповядват ислям, смесен с 
многобройни християнски елементи, и техните празници включват не само 
байрамите, но и всички значими християнски празници - Гергьовден (Ерделез), 
Васильовден (Банго Васили), Тодоровден, Ивановден, дори Коледа и Великден. Те 
говорят ромски, смесен с редица турски думи, а някои от тях използват турския 
език наред с ромския. Хорахане рома се разделят на няколко подгрупи. Например 
кошничари, калайджии, дръндари (музиканти) и т.н. С течение на времето тези 
различия в рамките на групата избледняват и днес по-голямата част хорахане 
рома са еднородна група, която пази само далечен спомен за предишното 
разделение по занаяти и подгрупи. 

Конкретни подгрупи с предпочитана друга идентичност: 

а) Миллет 

В районите, в които живеят хорахане рома, има групи от хора, които наричат себе 
си "миллет". Българите обикновено ги определят като "турски роми" или "роми с 
предпочитано турско самосъзнание", турците ги наричат "миллет ченгенези". 
Отношението към ромите, говорещи ромски, е колебливо и някои ги приемат като 
роми, докато други ги смятат за турци. Въпреки че при преброяване на 
населението те се обявяват за турци, името, с което се наричат, е миллет. 
"Миллет" е турска дума, която може да бъде преведена най-добре като "етнос" или 
"религиозна общност". По време на Османската империя малцинството 
християнско население е разделено на миллети от гледна точка на религията - 
например православни, юдеи, арменци (не в етническия смисъл на думата, а в 
религиозния, доколкото арменската църква се отличава от 
източноправославната). Единственият миллет, разделен на етнически принцип, е 
циганският - Ченгене миллет. Самите турци не използват думата "миллет", когато 
говорят за себе си. 19. Част от циганите, които се наричат "миллет", използват 

                                                 
19 Едва от ХХ век, след кемалистката културна революция, думата "Милет" започва да се използва по отношение на турците, 
не в нейния етнически или религиозен смисъл, но в нейнив социален смисъл - като синоним на "народен". 



 
 
 
 

 

17 
 

също и името "турски цигани", но категорично отказват да бъдат наричани 
"роми". За тях ромите са само християните, които говорят ромски език. 
Майчиният език на миллета е турски, но в някои райони по-възрастните 
поколения използват ромския език като "таен език", а в други групи 
използването на малък брой ромски думи е запазено като жаргон. 20 

б) Агупти 

В района на Родопите живее група хора, които наричат себе си и биват наричани 
от другите “агупти”. В средата на ХХ век те са класифицирани като цигани на 
базата на фрагмент от народна песен: “Турци си Рада плениха,/ та я агупка 
сториха/ агупка чорна циганка...". Но агуптите са чудесен пример за смяна на 
първоначалната групова идентичност с предпочитаната турска идентичност в 
рамките на няколко поколения. Ако в средата на ХХ век изследванията 
регистрират египетска идентичност в съчетание с "ясна древна родопска реч", в 
края на ХХ век агуптите се различават и при тях се проявява тенденция към 
включване в околното турско население и използване на турския език. Вероятно 
решаващ фактор в този случай е ислямът. Подобно на миллета, ромският език се 
използва като "таен" език от по-старото поколение. 

КАЛДАРАШИ 

Втората голяма ромска общност в България са т. нар. калдараши. Те идват с 
"голямата калдарашка инвазия", първоначално преминаваща през Австро-
Унгария и Сърбия, в резултат на което често са наричани "унгарски цигани", 
"австрийски цигани", "сръбски цигани" или "нямцури" (т.е. немски цигани"). Те се 
разделят на две големи групи - бакърджии и ловари (от унгарското "ло" - "кон", 
поради което са известни като "конекрадци"), както и  на много подгрупи. 

Калдарашите са една от най-добре запазените ромски групи в България. Те все 
още имат запазени потестарни форми - като например ромския съд - мешере, 
говорят предимно ромски и стриктно спазват своите обичаи и традиции. 
Пищният начин, по който празнуват Великден (Патраги) и Гергьовден, както и 
калдарашките сватбени церемонии често са посочвани като едни от най-
интересните ромски обичаи в Европа. Източноправославното християнство играе 
много важна роля в живота на калдарашите и те са посветени християни. 

До средата на ХХ век те са номади, пътуващи от село на село, за да продават 
своите стоки. Установяват се след обнародването на Постановление 258 на 
Министерския съвет от 1958 г. за забрана на "номадството и просията в Народна 
Република България". В абсолютно изражение, те не са много на брой. Но в 
териториален аспект калдарашите живеят във всички области на страната, те 
рядко образуват големи квартали, най-често няколко семейства се заселват в 
дадено село заедно с останалото население, но без да се смесват с други роми. 

Броят на калдарашите в България е приблизително 30 000.21 

 

                                                 
20 Д. Колев, Т. Крумова. За идентичността на миллета (About the Millet Identity). 2005 г. 
21 Т. Крумова, Д. Колев, Г. Даскалова – Цветкова. Сборник материали “Преодоляване на традиционните и нови антиромски 
стереотипи”, 2011 г. 
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РУДАРИ / ЛУДАРИ 

Групите от хора, които околното население нарича "румънски цигани", живеят 
предимно в селските райони на областите Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, 
Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Плевен. Представителите на тази 
общност се наричат "рудари" или "лудари" - в зависимост от местния диалект. 
Поради своите специфични занаяти, околното население ги знае като копанари 
(ножари) и мечкадари (укротители на мечки), за които думите им са съответно 
лингурари и урсари. По време на преброявания и социологически проучвания 
рударите / лударите се идентифицират обикновено като румънци, власи или 
българи, но винаги настояват да бъдат разграничавани от ромите. Обикновено 
по-възрастните поколения приемат името "румънски цигани" за себе си, тъй като 
думите tsigán и tsigánka означават съответно "съпруг" и "съпруга" в тяхната реч 
(както, между другото, е значението на думите rom и romni в ромския език). 
Рударите / лударите говорят диалект на румънския език. В България има два 
диалекта - северен (в голяма степен повлиян от стандартния румънски език) и 
южен (с по-отчетливо влияние на гръцкия език). Въпреки че живеят в 
относително обособени етнически квартали, те вероятно са най-добре 
интегрираната ромска група в българското общество по отношение на ниво на 
образование, степен на трудова заетост, както и размер на домакинствата, в което 
те не се различават от българското население в съответните райони. Броят на 
рударите в България е около 70 000. 22 

 

НАГЛАСИ 

Мнозинството и другите етнически, езикови и религиозни малцинства 
култивират негативни стереотипи спрямо ромските общности. През 2011 г. 
Амалипе провежда представително проучване сред учители, социални работници 
и здравни специалисти.23 По-голямата част от лекарите, учителите и социалните 
работници считат ромите за мързеливи и безотговорни, склонни към извършване 
на престъпления. Следователно, на тях не може да се вярва. На въпроса: "Кои са 
ромите и какви са техните характеристики?" се дават следните отговори: 

                                                 
22 Т. Крумова, Д. Колев, Г. Даскалова – Цветкова. Сборник материали “Преодоляване на традиционните и нови антиромски 
стереотипи”, 2011 г. 
23 Д. Колев, Т. Крумова, А. Пампоров, Д. Радулеску, S.van der Zwaan, T.Balcik. Beyond Anti-Roma Stereotypes: the World is not Just 
White and Black. 2013 (Отвъд антиромските стереотипи: Светът не е само черно и бяло. 2013 г.) 

Лекари Учители  Социални работници 
Сравнително национално 

проучване 

Престъпници  40.1% Престъпници 46.1% Необразовани 43.3% Крадливи  46.3% 

Мръсни  39.0% Мързеливи 42.6% Престъпници 40.7% Мързеливи 23.4% 

Мързеливи  36.6% Необразовани 32.4% Мръсни 37.1% Мръсни 15.4% 

Необразовани  32.1% Мръсни 25.8% Мързеливи 34.5% Лъжци 11.2% 
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ПОЛОЖЕНИЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Ромите в България са групата в най-неравностойно положение по отношение на 
образованието. Таблицата по-долу показва приема на ромски деца в училище в 
проценти: 

Прием до четвърти клас:  момчета 30.7% момичета 38.7% 

Прием до осми клас:  момчета 42.9% момичета 37.1% 

Прием до 12 клас:   момчета 15.7%       момичета   4.1% 

Прием в университет в %: момчета  0.5%       момичета   (по-малко) 

(Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-
2020 г.).24 

През последните 20 години се наблюдава само бавно подобряване на 
образователните постижения на ромите. Могат да бъдат посочени различни 
причини за това, че ромските деца не ходят на училище или отпадат от училище: 

 Ниско ниво на образование на родителите и неразбиране на стойността и 
значението на образованието за бъдещите перспективи на децата; 

 Някои вредни традиции като ранните бракове, които водят, особено при 
момичетата от ромски произход, до отпадане от училище още на 12-
годишна възраст; 

 Високата безработица дори сред образованата младеж, която демотивира 
родителите от ромски произход да насърчават децата си да се образоват; 

 Моделите на социализация в много сплотени ромски квартали, водещи до 
възникване на групови задължения и допълнителни трудности пред 
ползата от индивидуалното образование. 

                                                 
24 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, 2012 г. На разположение на 
http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740 , последен достъп: юли 2015 г. 

Лъжци  26.5% Музикални  25.4%    С много деца 27.3% Цигани  9.6% 

Безотговорни  10.8% Лъжци 21.9% Лъжци 23.2% Необразовани 8.6% 

Мошеници  9.4% Безотговорни 19.1% Безотговорни 18.0% Бедни  7.7% 

Бедни  9.1% Гуляйджии 15.2% Музикални  16.5% Гуляйджии  6.5% 

С лоши 
обноски 8.7% С много деца 11.3% С лоши обноски 13.4% 

Нахални  3.7% 

Музикални  8.0% Сплотени  11.3% Бедни  12.9% Мошеници  3.0% 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740
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 Неблагоприятна училищна среда, като напр. дискриминационни нагласи на 
учителите и съучениците от неромски произпод; 

 Училището остава чуждо на ромите, тъй като не споделя социалните или 
културни ромски елементи. Ромската история и традиции не са отразени в 
учебниците.  

 Честа трудова миграция на родителите, водеща до високи нива на 
отсъствие от училище. 

 Липса на мотивация и незаинтересованост на учениците. 

Съществуващите официални мерки за налагане на задължително образование / 
улесняване приема в училище / превенция на отпадането включват:  

 правно задължение на децата в училищна възраст (на възраст от 6 до 16 г.) 
да посещават училище без такса; 

 наскоро приетата законова разпоредба за спиране на социалните помощи 
на родителите, чиито деца в задължителна училищна възраст не ходят на 
училище; 

 допълнителни схеми за подпомагане на социално слаби ученици (това се 
отнася за всички деца в училищна възраст, а не само за малцинствата или 
специално за учениците от ромски произход); 

 Националната програма за осигуряване на безплатна закуска за всички 
деца от 1-ви до 4-ти клас; 

 осигуряване на безплатен транспорт за децата от селата, в които няма 
училища; 

 на децата, които учат в средищни училища, се предоставя пълно 
целодневно обучение, безплатен обяд и безплатен транспорт. 

В същото време неграмотността сред възрастните роми е най-висока в сравнение 
с другите малцинствени групи в България. За представителите на гражданското 
общество неграмотността при възрастните е особено важен показател, тъй като 
неграмотните родители не могат да помагат на децата си при писане на 
домашните и често не придават голямо значение на образованието на децата си. 

Друг сериозен проблем, препятстващ равния достъп до качествено образование 
на ромите, е училищната сегрегация. Успешната интеграция на децата от ромски 
произход в националната образователна система се нуждае от балансирано 
съотношение на децата от мнозинството и малцинството в клас, обогатяващо 
всички тях с междукултурни способности. Въпреки че този идеал не може да бъде 
постигнат в основното образование в отдалечените селски райони с висока 
концентрация на малцинствени групи, той може да бъде подкрепен и постигнат в 
средното или висшето образование, предвиден като правило в по-големите села и 
градове с по-разнообразно население. В действителност, броят на учениците от 
ромски произход, прехвърляни от сегрегирани в десегрегирани училища, 
непрекъснато расте. Предвидени са превантивни мерки за намаляване на броя на 
ромите, отпадащи от училище, и ромските деца стават все по-интегрирани в 
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националната образователна система. Все пак се наблюдават някои негативни 
тенденции, свързани с формирането на "вторично сегрегирани училища", когато 
ученици от ромски произход се местят или биват преместени в определено 
училище и постепенно се превръщат в мнозинство там. Тогава родителите на 
ученици с неромски произход започват да местят децата си в други училища 
поради предразсъдъка, че по-големият брой ученици от ромски произход в един 
клас би понижил качеството на образование. С течение на годините такова 
училище би могло да се превърне във вторично сегрегирано училище. Често сред 
мнозинството и другите малцинства се разпространява слух за по-ниско качество 
на предоставяното образование поради големия брой деца от ромски произход и 
по тази причина квалифицираните преподаватели се преместват в по-престижни 
училища. 

По отношение стойността на образованието за родителите от ромски произход, 
има четири вида ромски семейства: 

 Традиционните семейства не възприемат образованието като 
притежаващо висока стойност. Те не пречат на образованието на децата си, 
но от друга страна, не подкрепят активно тяхното образование и обучение. 

 По-модерните семейства са силно заинтересовани от образованието на 
децата си и се грижат те да са в училище. 

 Маргинализираните семейства често спират децата си от училище, за да ги 
включат в дейности за генериране на доходи. 

 Консервативните семейства се позовават на културни причини, използвани 
за оправдаване на ромската социализация без образование. 
Патриархалните навици и ранните бракове са пречка за момичетата да 
посещават училище. 

По отношение на конкретните ромски общности:  

 Консервативната калдерашка ромската общност все още не възприема 
образованието като притежаващо висока стойност. По-голямата част от по-
възрастното поколение на тази общност никога не е посещавала училище 
или е завършила само 2-3 класа. При по-голямата част от средното 
поколение се отбелязва известно подобрение: обикновено мъжете 
завършват най-много 8-и клас (за да получат свидетелство за управление). 
Жените отпадат, без да завършат дори основно обраование. Сред най-
младите калдараши основното образование не е изключение, въпреки че 
отпадането от училище е все още широко разпространено. Някои от 
момчетата продължават образованието си в гимназия, но обикновено 
напускат училище след 1 или 2 години. Калдарашко момиче, завършило 
гимназия, а след това и Великотърновския университет, е единственото 
изключение. За да обобщим, налице са някои положителни промени, но те 
са бавни и неустойчиви; доброто образование все още е изключение. 

 Групата хорахане рома е малко по-различна. Техните образователни 
нагласи са едно поколение напред в сравнение с калдарашите: средното 
поколение (както мъже, така и жени) завършват основно образование и 
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получават диплома. Много от младежите продължават във висши училища, 
особено момчетата. Налице е разбиране сред родителите, че образованието 
е важно. 

Към момента 36% от ромите се самоопределят като безработни, от които 11,4% са 
официално регистрирани в Дирекцията на Агенция по заетостта, а 24,2%, не са 
регистрирани. Данните за териториалните сегменти показват, че броят на 
безработните роми в Северна България е значително по-висок, отколкото в 
южните части на страната (BRqu, A11.1). Констатации на социологически 
проучвания, проведени през 2010 г. и 2011 г., показват, че ромската трудова 
заетост/безработица има цикличен характер в България. Коефициентът на 
трудова заетост е по-нисък през зимата и по-висок през лятото. Средното ниво на 
трудова заетост за периода на анализа е 31%. Сезонният характер на нивото на 
трудова заетост на ромите е лесен за обяснение, като се има предвид, че двата 
основни сектора, наемащи на работа членове от ромската общност, са селското 
стопанство и строителството. През последните две години се наблюдава 
значителен спад на заетостта в строителната промишленост. 

Повечето трудови емигранти от ромски произход напускат своите семейства и 
деца в България, което има негативни последици за училищното образование на 
децата. В резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. се посочва 
фактът, че при децата, оставени у дома от трудовите емигранти, е налице обща 
липса на грижи с намалено физическо и психическо здраве, пасивност в училище 
и неучастие в образованието. От време на време се съобщава за недохранване и 
дори злоупотреба с незащитени деца. Обикновено младите трудови мигранти от 
ромски произход оставят като за начало децата си на грижите на своите родители 
и роднини. 

Нивото на трудова заетост сред жените от ромски произход е много ниско, само 
23,6%. Това се дължи на факта, че жените от ромски произход се грижат за децата 
и дома. Около 60,5% от младите жени, живеещи в градските райони, и 69,3% от 
възрастните жени не работят. 

Подобна е ситуацията на ромите и в областта на здравеопазването. Световната 
банка инициира проучване, събра и анализира наличните данни за ромската 
смъртност в Източна Европа, като заключи, че продължителността на живота на 
ромите в цяла Източна Европа е около 10 години по-ниска от тази на общото 
население (Ringgold D, Orenstein MA, E Wilkens 2005). Според това изследване 
средната продължителност на живота на българите е 73,5 години. При което 
средната продължителност на живота на ромите в България е приблизително 
63,5 години. По данни на Националния статистически институт на България от 
2001 г., едва 5% от ромите достигат пенсионна възраст (Институт Отворено 
общество: 2008 г.). Според проучване, проведено сред 498 жени в седем различни 
ромски общности в България през 2012 г., 52,2% от участниците не са здравно 
осигурени, 47.1% имат здравни осигуровки, а 0,7% не са наясно със 
здравноосигурителния си статус (Колев, Баев, Боянова, Търново 2012 г.). 21,68% 
от участниците заявяват, че лекарите от първичната помощ отказват домашни 
посещения, когато такива са необходими. Друг показател, свързан с достъпа до 
първични и вторични здравни услуги, в същото изследване посочва, че 30,12% от 
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участниците се чувстват дискриминирани от медицинския персонал. 36,5% 
заявяват, че децата им не ходят на годишни профилактични прегледи. 
Проучването показва, че достъпът до спешна медицинска помощ е много малък. 
37,75% заявяват, че на пациентите се налага да чакат до 30 минути, за да дойде 
линейка. Според 11,04%, за да стигне линейка до пациент в нужда, е необходим 
един час или повече. Около 4,01% заявяват, че от спешно отделение отказват да 
им изпратят линейка. Анкети с фокус групи показват, че причините за отказ на 
спешна медицинска помощ се дължат или на липсата на здравно осигуряване на 
пациентите, или на факта, че те живеят в ромска общност. В българския Закон за 
здравето се посочва, че спешната помощ е безплатна, независимо от етническия 
произход или здравноосигурителния статус (Колев, Баев, Боянова, Търново 2012 
г.). 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Децата под 14-годишна възраст в България не са правоспособни, т.е. не 
притежават призната от закона способност да изразяват воля с правно значение. 
Техните действия или бездействия не пораждат правновалиден резултат. За тях и 
от тяхно име правните действия се извършват от законните им представители - 
родители или настойници и попечители. Законът предполага, че в този период 
човек не е достигнал необходимата степен на зрялост, която му/ ѝ позволява да 
осъзнава и ръководи своите действия, чрез които той / тя ще получат права и ще 
поемат задължения. Децата на възраст 14-18 г. са непълнолетни. Този период е 
преходна възраст, в която протича умствено и духовно съзряване, което им 
позволява да упражняват права и задължения в ограничена степен. Действията на 
непълнолетните лица имат правно значение, ако се извършват със съгласието на 
родителите или настойниците. 

Наказателният кодекс определя законната възраст за съгласие за полов акт като 
навършена 14-годишна възраст. Полов акт с момиче под 14-годишна възраст се 
смята за престъпление, независимо от това дали детето участва доброволно или 
не. След навършване на 14-годишна възраст законът защитава детето от нежелан 
полов акт чрез изискването да разбира "свойството и значението на деянието". 

Престъпленията против младежта са пряко свързани с традицията на уредените 
бракове. Лице, което, злоупотребявайки с родителската си власт, принуди детето 
си, ненавършило 16-годишна възраст, да живее в съпружески отношения с друго 
лице, подлежи на наказание. Съпружеският живот между възрастен и момиче на 
възраст под 16 г. също се счита за престъпление. Подбудителството към и 
улесняването на такова съпружеско съжителство също подлежи на наказание. 

Купуването на булка се счита за престъпление, само ако откупът се дава за 
момиче на възраст под 16 г. Родител или друг роднина, който получи откуп и 
позволи на дъщеря си или на роднина на възраст под 16 г. да живее в съпружески 
отношения с друго лице, подлежи на наказание. 

Важен аспект е, че в случай на сключване на брак между жертвата и извършителя 
преди изпълнение на наказанието или закриване на съдебното следствие, не се 
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носи наказателна отговорност. По този начин се компенсират тежки 
престъпления, като се сключва брак между извършителя и жертвата. 

От друга страна, за всяко престъпление, наказвано с лишаване от свобода по-
малко от 5 години, може да бъде договорено споразумение с прокуратурата, след 
което се налага наказание под предвидения минимум. По този начин замяната на 
по-тежки наказания с много по-леки става възможна дори и при липса на 
изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Повечето от 
престъпленията, свързани с ранните / насилствени бракове, попадат в тази 
категория. 

Всяко дете (лице на възраст под 18 години) има право на закрила за своето 
нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие и защита на 
своите права и интереси. Задължение на всеки гражданин, който узнае за дете, 
нуждаещо се от закрила, е да докладва незабавно на Дирекцията за социално 
подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 
вътрешните работи. Това задължение е в сила и когато такава информация бива 
получена в хода на упражняване на професия или дейност, обвързана с 
професионална тайна. 

Всъщност, в България няма конкретни обществени политики за превенция на 
ранните бракове в ромската общност. Този тип дейности се разглежда най-вече в 
контекста на насърчаване благосъстоянието на детето и на защитата на детето, 
както е описано по-горе. От друга страна, въпросът понякога бива повдиган в 
контекста на цялостната политика за интеграция на ромите. 

 Целенасочената политика за интеграция на ромите в България датира от 
края на 90-те години и е силно повлияна от усилията за присъединяване на 
България към ЕС и НАТО. На 22 април 1999 г. Министерският съвет приема 
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското 
общество. Тя е последвана от Стратегията за образователна интеграция на децата 
и учениците от етническите малцинства - 2004 г., Здравната стратегия за лица в 
неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства – 2005 г., 
Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите - 2006 
г. В допълнение, България е един от съоснователите на инициативата 
Десетилетие на ромското включване и през 2006 г. одобрява План за действие за 
инициативата. Документите, свързани с интеграцията на ромите, са частично 
актуализирани през 2010 г.: през май е приета актуализираната Рамкова 
програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, за 
периода 2010-2020 г., а през март - актуализираната Стратегия за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Анализът на тези документи поразява с факта, че въпросът за ранните бракове не 
е изрично включен. Той дори не се разглежда в контекста на темата за ромската 
жена, която също не е толкова популярна. Така в Рамковата програма от 1999 г. се 
включва раздел за ромската жена, без да се обсъжда проблемът с ранните 
бракове. В актуализираната Рамкова програма (май 2010 г.), този раздел отпада 
изцяло. 
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На фона на съществуващия проблем с ранните бракове сред значителен брой 
роми в България този факт е изненадващ и говори за липса на разбиране от 
страна на институциите за необходимостта от целенасочени действия за 
решаване на проблема с ранните бракове, както и за липсата на всеобхватен 
диалог по въпроса в рамките на ромската интелигенция и общност. Негативните 
стереотипи, насърчавани от някои от най-влиятелните медии, по отношение на 
процента ранни раждания на ромите, подчертават в допълнение нежеланието на 
много ромски активисти да се заемат с проблема с ранните бракове.25 

 

ИТАЛИЯ 

ПРОФИЛ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

Броят на ромите и синтите в Италия се изчислява между 120000 и 180000, което 
означава около 0,25% от общия брой на населението. Половината от тях са 
италиански граждани и около 60% от тях са на възраст под 18 години. За разлика 
от общото мнение, само 3% от ромското население в Италия са номади. Около 
40000 души са заселени в "лагери". 

Според Alexian Santino Spinelli26 първото известно присъствие на ромски групи в 
Италия може да бъде датирано към 1422 г. н.е. Много документи свидетелстват за 
движението им до Италия и за вътрешните трансфери. Според автора ромски 
групи стигат до Италия главно през Гърция, Югославия и Австрия, като минават 
покрай Friuli Venezia-Giulia (днешен Североизточен район, граничещ със Словения 
и Австрия). В края на ХV век ромите са подложени на преследване в Италия, както 
и в останалата част на Европа: повечето от указите ги прогонват от различните 
царства/кралства на полуострова под заплаха от затвор и бой с камшик; в някои 
случаи убийството на членове на тези общности се насърчава и умишлено не се 
наказва. През следващите векове преследването срещу ромите продължава в 
Европа, както в Италия, чрез: насилствена асимилация, разделяне на деца от 
семействата им, депортиране в колониите и поробване. Кулминацията на това 
преследване настъпва с Porajmos, изтреблението на ромите и синтите от 
нацистите по време на Втората световна война. 

 

Ромската общност във Флоренция 

В периода между 1986-1987 г. група от шестнадесет семейства роми от Косово 
отсяда със своите каруци на площад в близост до гарата на Castello (община 
Флоренция); още една група от осем семейства от Косово и осем семейства роми 
от Македония отсяда близо до Синти, в близост до улица Baracca. Семействата от 
Косово идват от различни места, като Прищина, Печ, Митровица, и всички от тях 
са напуснали Верона, град в северна Италия, вероятно поради евакуация, 
наложена от полицията. След кратък период населението на Castello успява да ги 
отпрати, представяйки причини, свързани с обществения ред. Чрез намесата на 

                                                 
25 Център Амалипе. Превенция на ранните бракове, 2011 г., 21-22 
26 A.S. Spinelli, Baro Romano Drom- la lunga strada di rom, sinti, kale, manouches ,romanichalsMeltemi Editore, 2003 
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общината (някои депутати и началника на социалните права на град Флоренция) 
на ромите от Косово се оказва помощ за преместване в лагер с каруците им, в Viale 
Dell "Olmatello. 

Втората група от шестнадесет семейства (от Македония и Косово) се премества в 
покрайнините на Isolotto (Quartiere 4), в близост до сметище за автобусни и 
болнични отпадъци. Районът, в непосредствена близост до брега на река Арно, е с 
висок риск от наводнения, поради това след период на проливни дъждове, през 
1994 г. тези семейства биват преместени в места за настаняване при извънредни 
ситуации (като спортни зали и в болницата Banti, вече неизползваеми) поради 
наводнението. 

След наводнението районът е поправен чрез запълване и издигане на земята: 
така бива създаден т. нар. лагер "Poderaccio". На ромите се предоставят само 
контейнери и фонтани, хигиенното състояние е тревожно по отношение на ВиК, 
извозване на отпадъците, липса на подходящи душове, независимост от 
сметището в близост. Избухването на туберкулоза и хепатит довежда до 
решението за ваксинация на ромите, живеещи там. 

Още един спонтанен лагер изниква в частен район, наречен Masini на името на 
собственика. Този лагер надминава най-лошите: скоро палатките и заслоните са 
заместени с дървени бараки. За кратко районът Masini се разраства до река Арно: 
по това време районът е по-голям от лагерите Poderaccio и Olmatello. 

 

С избухването на гражданската война на Балканите през 1991 г., много роми, по-
специално тези от Босна и Черна гора, не могат да се върнат в своите страни; 
поради това, в периода 1991-1994 г. около 250 семейства (1300 души) живеят в: 

 лагера Olmatello, официално признат от Общината; 

 лагера Poderaccio, официално признат през 1994 г. под силния натиск на 
ромите; 

 района Masini, който остава непризнат до самото си закриване. 

Трите лагера се характеризират с екстремни условия на живот, поради факта, е 
там често възникват пожари. Трябва да се отбележи злонамереният характер на 
най-малко два пожара, при които загива дете на две години в Olmatello и момиче 
на четири години в Poderaccio. 

Несигурният живот в лагерите поради липсата на пространство и ужасната 
хигиена обединява хората, живеещи в лагерите Poderaccio и Olmatello: те се 
обръщат към асоциации за помощ. През 1994 г. ромски представители от трите 
лагера заедно с ADDM27, ARCI Regionale и FondazioneMichelucci28 наред с 
останалите, се обръщат към общината, за да поискат друго решение. Към 
делегацията тогава се присъединяват и президентите и някои от членовете на 
съветите на съответните области, тоест Quartiere 4 и Quartiere 5. По-специално е 
ангажиран CIR29 (Италианският съвет за бежанците) с цел придобиване на статут 

                                                 
27Associazione Diritti Difesa delle Minoranze 
28http://www.michelucci.it/ 
29Consiglio Italiano Rifugiati 
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на бежанци за онези, които имат право на това. Проведени са съвещания със 
съветите на съседните населени места, както и с тези извън провинция 
Флоренция, за разпределяне на ромските семейства на територията (например 
Ливорно, Маса Карара, Лука, Пиза, Понтедера, Емполи). Около 20 от тези 
семейства получават добра възможност за интеграция и все още живеят в 
градовете, в които са разпределени. Вместо това, около 30 семейства предпочитат 
да напуснат и се отправят към Рим, Болоня и Парма. 

Въпреки разпределението на ромските семейства в Тоскана и работата, 
извършена от CIR за признаване на техния статут на бежанци, проблемът на 
трите лагера е все още нерешен. Общината решава да изостави опита с лагерите и 
да отиде отвъд тях: възможно е облекчаване на натиска от пренаселените лагери 
и техният разпад чрез опита с малки населени места / села, създадени по 
предназначение и разположени покрай града. Реализацията на този проект става 
възможна чрез прилагането на L.R. 73/95, регионален закон за интеграцията на 
ромите и синтите в Тоскана, по силата на който община Флоренция получава 
финансиране. По силата на този закон е възможно планиране на различни 
решения за настаняване:  

• Подновяване на официалните ромски лагери (например, предоставяне на 
тоалетни и ВиК); 

• Създаване на населени места за ромите;  
• Спасяване на изоставени сгради и обновяване на същите с цел настаняване 

на семейства в тях; 
• Записване на ромските семейства в списъка на чакащите за обществени 

жилища (ERP30); 
• Записване на някои семейства в списъка на чакащите за спешни жилища. 
 

Тези политики се оказват успешни. В началото записването на роми в списъка на 
чакащите за обществени жилища се разглежда от общината със загриженост, 
както поради предполагаемите протести от страна на италианските граждани, 
така и поради страха, че адаптирането към заседнал начин на живот може да се 
окаже проблем за ромите. Точно обратното, първите настанявания се оказват 
толкова удовлетворяващи, че при последвалите покани участието на ромите се 
увеличава значително. В последно време поне петнадесет ромски "млади двойки" 
получават обществени жилища, възползвайки се от политиките, насочени към 
младите хора. Създаването на селища се оказва също успешно: шест къщи биват 
построени край Guarlone и след това прехвърлени на шест семейства. 

От 1997 насам ромите се разпределят във всички пет области на община 
Флоренция: сто семейства или около петстотин души. Лагерът Olmatello е 
затворен съгласно Регионален закон № 2 от 12.01.2000 г., посветен на политиките 
и мерките за изпълнение в полза на ромите и синтите. 

В района на Флоренция съществуват много различни ромски групи, обхванати от 
изследването: 

• Роми от Косово 

                                                 
30Edilizia Residenziale Pubblica 
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• Роми Ascalie 
• Роми от Албания 
• Синти 
• Роми от Македония 
• Роми от Босна 
• Роми от Монтенегро 

 

Роми от Косово и Ascalie 

Основните групи роми в Косово са Gurbeti, Arlie от Прищина и Ascalie. 
Последните са от смесени бракове между роми и албанци; от много поколения 
насам те се женят помежду си. Чувстват се различни от всички останали роми, 
които наричат "Gabeli", тъй като са смесени и езикът им е албански. Косовските 
роми спазват традицията много стриктно, в частност, те празнуват определени 
етапи от живота на човека с няколко тържества: раждане, кръщение, обрязване, 
брак и смърт са основните поводи. Като цяло, косовските роми и Ascalie са 
мюсюлмани, а ромите от Сърбия са православни. Във Флоренция ромите с 
произход от Косово идват главно от столицата Прищина, но също така и от 
Косовска Митровица, Вучитрън, Печ-Пея и много други малки села. В повечето от 
тези места, косовските роми живеят в контакт с албанците и, както в Прищина, с 
албанци и сърби. Освен това, при посещаване на държавните училища децата 
научават албански и сръбски език и започват да забравят ромския език. Техният 
диалект е пълен със сръбски и албански думи, а в някои случаи ромският език е 
заменен с албанския дори в ромските къщи. 

До края на 90-те години ромите в Косово имат свое национално радио и няколко 
телевизионни програми. Някои от тях са политици, депутати и членове на съвета, 
както в сръбски партии, така и в албански. В края на 1990 г., с избухването на 
косовската война между сърби и албанци, положението на ромите се влошава: те 
са или мобилизиран от сърбите, или обвинени от албанците, че са в съюз с тях. 
Повечето от тях предпочитат да избягат. В днешно време има само няколко 
ромски семейства в Косово: около 150000 души са заминали за Европа. 

 

Ромите от Албания 

Ромите от Албания са много сходни от културна гледна точка с Ascalie от Косово, 
които, както се вижда по-горе, са от смесени бракове между албанци и роми. 
Някои от ромските групи, които могат да бъдат намерени в Албания, са Arlie, 
Cergaia Ursara; те говорят ромски език, който наричат čhibromanì - език, пълен с 
различни диалекти и много влияния от албанския език. Ромите са в Албания от 
поне шест века и изобилието на чужди и албански термини в техния език е 
доказателство за това. Същото може да се каже и за мюсюлманската религия, 
която се приема от векове от тези групи от роми. Обикновено те не са строго 
практикуващи, но религията засяга и се преплита с културата и традиционните 
им тържества. Някои от най-важните празници са “babina” (кръщение), sunetluko 
(обрязване) и kumluko (кръстници). Когато някой възнамерява да има бебе, 
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трябва да избере друг човек, който да стане кръстник на детето. Този вид връзка 
е много важна и укрепва приятелството между родителите и кръстниците. 

 

Синти от Прато 

Както бе посочено по-горе, синтите живеят в Италия от много векове насам; има 
много групи от синти, идващи от различни страни на Европа: Gackane Eftawagaria, 
наричани също Sinti Teich (от Германия); синтите от групата на Manuche (от 
Франция); синти Travellers (от Холандия). Те често са обвързани с конкретни 
професии, които семействата им упражняват в продължение на векове: например 
собственици на въртележки, занаятчии, точилари на ножове. До 2000 г. около 
половината от семействата работят в областта на въртележките; напоследък тази 
работа е изоставена, защото е все по-трудно плащането на данъци за сезонна 
работа, зависеща предимно от времето. Синтите търсят постоянни работни места, 
позволяващи по-стабилен живот. Този факт е важен, защото, независимо от 
"интеграцията31" на повечето от тях в италианското общество, синтите запазват 
своята идентичност: главно своя език и традиционните си професии. Ситуацията 
е разнообразна: в много случаи те живеят в апартаменти като обикновените 
италиански граждани. Често те живеят върху собствените си земи в мобилните си 
домове и хижи в малки групи от семейства, с които са свързани с роднински 
връзки. В някои случаи те са все така маргинализирани, напр. в лагери. Трябва да 
се вземе предвид, че синтите и ромите не са признати като малцинства по силата 
на закон 482/9932.  Кампания за тяхното признаване като малцинства се провежда 
през 2015 г. През последните 50 години синтите трябва да посещават "специални 
училища", където са интернирани с аргумента за "номадството". Езикът, на който 
говорят синтите в Прато, е силно повлиян от немски термини. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Конституцията на Република Италия не дефинира "дете и възрастен", но член 3 от 
същата посочва равенството на гражданите:  

Всички граждани имат равен социален статус и са равни пред закона, без оглед на техния пол, 
раса, език, религия, политически убеждения и лични или социални условия. 

Задължение на Републиката е да отстранява всички икономически и социални пречки, които, 
чрез ограничаване на свободата и равенството на гражданите, предотвратяват пълното 
индивидуално развитие и участието на всички работници в политическата, икономическата и 
социалната организация на страната33. 

Със закон №  39 от 1975 г. възрастта за достигане на пълнолетие се определя като 
18 години. 

                                                 
31 Думата “интеграция” вероятно не описва точно ситуацията на синтите в Италия: те са в страната от толкова дълго време, 
че вече са част от нейната история.   
32  www.icfiginoserenza.it/filespdf_ic/rom%20sinti%20camminanti%201.rtf 
33http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVita/accordodiintegrazione/costituzioneita
lianamultilingue/Costituzioneitalianaversioneinglese.pdf 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVita/accordodiintegrazione/costituzioneitalianamultilingue/Costituzioneitalianaversioneinglese.pdf
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVita/accordodiintegrazione/costituzioneitalianamultilingue/Costituzioneitalianaversioneinglese.pdf
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Със Закон № 176 Италия ратифицира "Конвенцията за правата на детето"34, 
първоначално обнародвана през 1989 г.35 Конвенцията въвежда основните 
принципи, които стоят зад правата на детето, накратко36:  

• Недискриминация на детето на каквато и да е основа (Чл. 2) 
• Приоритет на най-добрия интерес на детето (Чл. 3) 
• Право на живот, оцеляване и развитие на всяко дете (Чл. 6) 
• Право на зачитане и вземане под внимание на мнението на детето по 

въпросите, които го засягат (Чл. 12) 

Три члена на Конституцията, 29, 30 и 31, са приложими по отношение на правата 
на децата и брака. Те могат да бъдат разглеждани като по-нататъшно уточняване 
на чл.3: по-специално, чл. 29 дава дефиниция за "брака", а член 30 и 31 посочват 
задълженията на родителите към децата им от гледна точка на тяхната 
издръжка, образование и възпитание. 

Член 29 гласи: Републиката признава правата на семейството като 
естествено общество, основано на брака. Бракът се основава на моралното и 
правно равенство на съпрузите в рамките на ограниченията, предвидени от 
закона, за да се гарантира единството на семейството. 

Чл. 30: Родителите имат задължението и правото да издържат, образоват и 
обучават децата си, включително и тези, родени извън брака. В случай че 
родителите се окажат неспособни, законът осигурява изпълнението на 
техните задължения. Законът гарантира на децата, родени извън брака, всяка 
правна и социална защита, съвместима с правата на членовете на законното 
семейство. Правилата и ограниченията за установяване на бащинството са 
определени със закон.  

Art 31: Републиката благоприятства създаването на семейство и 
изпълнението на свързаните с това задължения чрез икономически мерки и 
други облаги, със специално внимание към многодетните семейства. 
Републиката защитава майчинството, ранната детска възраст и 
младежката възраст, подкрепяйки институциите, необходими за тази цел. 

Що се отнася до наказателното право, правото по отношение на непълнолетни 
граждани се различава от това за възрастните. 

Член 69 от Наказателния кодекс регламентира сексуалните действия с малолетни 
и непълнолетни лица. В него се посочва, че осъществяването на секс с дете на 
възраст под 14 години е престъпление37. Във възрастта между 14 и 16 години 
това винаги е престъпление, без значение дали непълнолетният е изразил 
съгласие, ако възрастният е роднина или има попечителство над непълнолетния. 
Въз възрастовия интервал между 16 и 18 години, както в последния случай, това 
винаги е престъпление, ако непълнолетният и възрастният са роднини или ако 
възрастният има попечителство над непълнолетния; в случай на изнасилване, ако 
жертвата е по-млада от 18 г., това представлява "утежняващ фактор". 

                                                 
34http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm 
35http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm 
36http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
 
37 Когато възрастовата разлика е не повече от 3 години. 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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В Италия минималната възраст за сключване на брак е 18 години. Условията, при 
които Съдът за непълнолетни лица може да разреши брак на лица над 16-
годишна възраст, са: самият малолетен / самата малолетна да поиска това от 
Съда; последният да разгледа сериозността на причината, довела непълнолетния 
до това решение; Съдът трябва да оцени неговата/ нейната психическа / 
физическа зрялост и да изслуша родителите, преподавателите и прокурора (чл. 84 
от Гражданския кодекс). 

В италианското законодателство няма никаква директна препратка към 
"насилствен брак" и "ранен брак"; въпреки това, според изследване, проведено от 
Le Onde Onlus38, насилието следва да бъде разглеждано като иманентно при 
обсъждането на насилствените бракове, възможно е позоваване на по-общия 
закон по отношение на насилието или зачитането на правата на човека. 
Следователно има два законопроекта, които трябва да бъдат вземани под 
внимание: 

• ратификацията на "Истанбулската конвенция" (01.07.2013 г.) на Съвета на 
Европа за "превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие" 
39;  

• Постановлението на министъра на вътрешните работи от 23.04.2007 г., 
което урежда ценностите на гражданството и интеграцията и което 
заявява в своя член 18, че в основата на брака стои свободата на младите 
хора и, следователно, са забранени принудата и бракът с деца. 

 

                                                 
38G. Serughetti, M.G. Ruggerini, M.R. Lotti, M. Misiti, M. Virgilio,“Rapporto di ricerca – il matrimonio forzato in Italia: conoscere, 
riflettere, proporre- come costruire una stima delle donne e bambine vittime in Italia di matrimoni forzati e quali interventi avviare” Le 
Onde Onlus, 2014 На разположение на: 
thttp://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/455DF8A996824E74C1257CE700508B1F/$file/ricerca%20il%
20matrimonio%20forzato%202014.pdf 

 
39http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/ 

http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/455DF8A996824E74C1257CE700508B1F/$file/ricerca%20il%20matrimonio%20forzato%202014.pdf
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/455DF8A996824E74C1257CE700508B1F/$file/ricerca%20il%20matrimonio%20forzato%202014.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
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ИЗСЛЕДВАНЕТО: МЕТОДИКА, ОБХВАТ И КОНТЕКСТ 
 
Цялото изследване се основава на схващането, че ранните бракове не са 
последователна и непроменима част от ромската култура, те не са въпрос на 
специфична ромска традиция и преодоляването им няма да застраши ромската 
идентичност. Ранното създаване на семейство е патриархална, а не ромска 
традиция: всички народи в своето предмодерно развитие са създавали семейства 
в ранна възраст. Фактът, наричан днес от мнозина "ромски обичаи" по отношение 
на предварителните брачни споразумения и създаването на семейство сред някои 
ромски групи, е бил широко разпространен сред етническите българи, 
словенците, румънци, те унгарците и така нататък само две или три поколения 
назад. 

 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

В началото на това изследване трябва да се дефинира терминът "брак", 
използван за целите на изследването. Без съмнение, терминът "брак" от чисто 
правна гледна точка не обхваща всички ситуации на ранните и насилствени 
бракове, които са обект на това изследване. Единственият "брак", признат от 
закона в страните, включени в проекта, е съюзът, сключен при условията и по 
реда на съответния Семеен кодекс. Терминът "брак", обаче, се използва в областта 
на изследванията, тъй като брачен живот в ромската общност означава създаване 
на семейство, общ живот на съпрузите, спазване на установените етични норми в 
обществото, необходимост от обреди и ритуали, които са част от концепцията 
за "брака".40 

По същество, създаването на семейство в ромската общност притежава 
повечето характеристики на един брак (с единствената - макар и от жизнено 
важно значение - разлика, че не се регистрира пред съответните институции. 
Редица международни документи, третиращи проблема за ранните / детските / 
насилствени бракове, също подчертават, че това по същество е брачен съюз, 
който не се регистрира пред закона.41 Това не променя основните му 
характеристики и не намалява сериозността на неговите последици: по 
отношение на развитието, бъдещата социална реализация и правата на детето. 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Проучването на деликатни въпроси, като сексуално и брачно поведение и 
репродуктивни нагласи, е свързано с редица етични и методически дилеми, които 
трябва да бъдат решени преди началото на самото изследване: какъв тип 
изследване е допустимо и какво е неприемливо за питане; как трябва да се 
обръщаме към анкетираните, за да получим надеждна информация и в същото 

                                                 
40 За повече информация относно ромските сватбени обичаи и традиции и ранните / насилствени бракове, моля, посетете 
http://amalipe.com/index.php?nav=publications&lang=2 
41 Док. 10590, 20 юни 2005 г., Насилствени бракове и детски бракове, Доклад, Комитет за равни възможности на жените и 
мъжете, Докладчик: Г-жа Rosmarie Zapfl-Helbling, Швейцария, Група на Европейската народна партия; UNICEF, Innocenti 
Digest, № 7 – Ранният брак, децата-съпрузи, март 2001 г., стр. 5–8. 
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време да зачитаме неприкосновеността на личния живот на хората. Ето защо се 
използва комбинация от въпроси с «да» и «не» като възможни отговори, 
полуотворени въпроси, наред с въпроси, представящи хипотетични ситуации. 
Когато става въпрос за деликатни теми, предварително дефинираните отговори 
често не могат да опишат нагласите и жизнения опит адекватно. Поради това, за 
целите на проучването по проекта "Ранните бракове - култура или злоупотреба", е 
разработен комплексен въпросник. Въз основа на модулен принцип, той 
осигурява информация с помощта на различни техники за събиране на 
информация. Тъй като броят на анкетираните ще бъде доста малък за получаване 
на представителна извадка, целта на изследването е да има по-скоро качествено, 
отколкото количествено измерение. 

В изследването се използва методът на случайната извадка. Анкетиращият 
пита само ЕДИН човек от ДОМАКИНСТВО (всички хора, живеещи в една сграда и 
споделящи един и същ бюджет). Това следва да е лицето с най-близка дата на 
раждане. Нито едно лице под 14-годишна възраст не следва да бъде анкетирано. 
Всички анкетиращи преминават обучение преди провеждането на изследването. 
Където е възможно организиране на екипи от мъже и жени анкетиращи 
(например в България) и в зависимост от това дали анкетираният е мъж или 
жена, съответно мъжът или жената-модератор съставя въпросника. От тях се 
изисква да бъдат много гъвкави, за да са в състояние да получат точна и 
надеждна информация. Анкетиращият следва първо да се увери, че анкетираният 
е сам и няма други хора наоколо, тъй като това определено влияе на неговите / 
нейните отговори, особено в случаите с участие на млади момичета или млади 
снахи, в които майката / свекървата настоява да остане в стаята и да разбере за 
какво става дума. 

С цел правене на сравнения и проследяване на тенденциите, въпросникът 
за настоящия проект е разработен по модела на този, използван в изследването 
по проект "Превенция на ранния / насилствения брак" с финансовата подкрепа на 
програма Дафне III на Европейската комисия (Референтен номер 
JLS/2008/DAP3/AG/1298-30-CE-03124780080)42 

ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Първият етап от проучването се състоя през март - май 2015 г. и обхвана общо 
1335 анкетирани (557 въпросника в Словения, 351 въпросника в Италия и 426 
въпросника в България). 

                                                 
42 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Превенция на ранните бракове, 2011 г. 
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СЛОВЕНИЯ 

Въпросниците за изследването в областта са попълнени през март 2015 г. 
Въпросниците са съставени от 8 външни анкетиращи, двама ромски медиатори и 
двама координатори на проект. Преди провеждане на изследването двамата 
координатори на проекти се срещнаха с анкетиращите два пъти. Заедно те 
преразгледаха целия въпросник. Бяха предоставени точни инструкции по 
отношение на избора на анкетирани и беше приет времеви график за анкетиране, 
както и за географско покритие на терена. В резултат на това не бяха отбелязани 
проблеми при извършване на анкетите. 

В Словения бяха попълнени общо 557 въпросника. Разположението на 
попълнените въпросници беше, както следва: 

Населено място Брой  % 

Район Prekmurje (Murska Sobota, Beltinci, Goričko, Puconci, 
Pušča) 

113 20,3% 

Район Dolenjska (Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Drama, 
Dobruška vas, Ob potoku, Brezje, Šmihel, Poganci, Jedinščica, 
Ruperč vrh), Kočevje, Ribnica, Bela Krajina (Metlika, Kanižarica 
Črnomelj, Drama, Semič, Lokve) 

413 74,2% 

Grosuplje, Любляна 4 0,7% 

Maribor и околните райони 18 3,2% 

Неопределено  9 1,6% 

ОБЩО 557 100% 
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БЪЛГАРИЯ 

Изследването се проведе през април и май 2015 г. на територията на област 
Велико Търново. На територията на областта са попълнени общо 426 въпросника. 
В района съществува разнообразна ромска общност с представителство на почти 
всички ромски групи. Ето защо въпросниците бяха разпределени в населени 
места с различно ромско население, за да се обхване разнообразието на 
общността. Благодарение на предишната работа в региона, проучването беше 
осъществено в доста благоприятни условия и с положителна реакция от страна на 
анкетираните. За да се гарантират открити и честни отговори на деликатни 
въпроси, в много от местата (особено места с по-консервативни ромски групи), 
беше организиран екип от анкетьори, включващ анкетиращи от мъжки и женски 
пол. 

ИТАЛИЯ 

Преди започване на анкетите медиаторите в Италия опитаха да започнат диалог 
на взаимно доверие, при който да поговорят за съмненията относно характера на 
някои въпроси; това беше особено важно, за да се избегнат фалшиви отговори. С 
цел разчупване на леда медиаторите често питаха хората как честват 
годишнините от брака си; разговаряха за празничните традиции, колко дълго 
продължават и т.н. Поради факта, че модераторите са работили в целевите 
квартали и преди, те бяха познати на хората и приети доста добре, дори при 
задаване на деликатни въпроси. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

СЛОВЕНИЯ 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

Въпросниците за изследването бяха попълнени от малко по-малко от една трета 
от мъжете, по-конкретно 173 души или 31% от анкетираните, и две трети от 
жените, по-конкретно 384 души или 68,9% от анкетираните. 

Диаграма: Пол на анкетираните 

 

 

Обработката на въпросниците за изследването показва, че по-голямата част 
(почти една трета) от анкетираните е на възраст от 30 до 39 години (160 души 
или 28,9% от анкетираните). Близо до нея е възрастовата група от 19 до 29 
години - 158 души или 28,3% от анкетираните. В същото време, това означава, че 
повече от половината от анкетираните са на възраст между 19 и 39 години. 70 
души или 12.5% от анкетираните са на възраст между 14 и 18 години, с почти 
същия брой анкетирани на възраст над 50 години. 

Таблица: възраст на анкетираните 

Между 14 
и 18 

Между 19 
и 29 

Между 30 
и 39 

Между 40 
и 49 

Между 50 
и 59 

Повече от 
60 

Без 
отговор 

 

Общо 

70 158 160 80 35 33 21 557 

12,5% 28,3% 28,9% 14,3% 6,3% 5,9% 3,8% 100% 
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Диаграма: Възраст на анкетираните 

 

Ако сравним възрастовата структура на жените и мъжете, откриваме, че най-
голямата част от анкетираните жени и мъже е на възраст от 19 до 49 години, с 
подобни цифри при жените и мъжете във възрастовите групи от 14 до 18 години 
и над 50 години. 

 

Таблица: Възраст при жените 

Между 14 
и 18 

Между 19 
и 29 

Между 30 
и 39 

Между 40 
и 49 

Между 50 
и 59 

Повече 
от 60 

Без 
отговор  

 

Общо  

47 99 119 51 28 25 15 384 

12,2% 25,8% 31,0% 13,3% 7,3% 6,5% 3,9% 100% 

 

Таблица 4: Възраст при мъжете 

Между 14 
и 18 

Между 19 
и 29 

Между 30 
и 39 

Между 40 
и 49 

Между 50 
и 59 

Повече 
от 60 

Без 
отговор 

 

Общо  

23 59 41 29 7 8 6 173 

13,3% 34,1% 23,7% 16,8% 4,0% 4,6% 3,5% 100% 

 

Всички анкетирани се самоопределят като роми. 
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От анкетираните 282 души или 50,6% нямат завършено основно образование, а 
184 души или 33% от анкетираните са завършили основно образование. 
Сравнението по образование и пол показва сходни дялове на мъжете и жените без 
завършено основно образование. Приблизително половината от всички 
анкетирани жени не са завършили основно образование, същото важи и за 
мъжете. Сходен е и делът на мъжете и жените, които са завършили поне основно 
образование. Въпреки това, делът на жените със завършено средно образование 
или професионална квалификация е малко по-висок от този на мъжете. По-
голямата част от анкетираните роми със завършено средно образование или 
професионална квалификация идват от Prekmurje. 

Сравнението на данните, получени чрез въпросника, с тези на Статистическата 
служба на Република Словения от 2011 г. показва, че делът на ромите с 
незавършено основно образование е значително по-висок (около половината от 
всички анкетирани), отколкото дела на словенците, които са били на 15 години 
през 2012 г. и не са имали образование или не са завършили основно обраование. 
В Словения делът на населението с незавършено основно обраование е 4,4%, или, 
от друга страна, 95,4% от населението на възраст 15 или повече години е със 
завършено основно обраование. Делът на анкетираните, които са завършили 
средно образование или дори са влезли в и завършили гимназия, е 15,3%. 
Сравнението на получените данни със статистическите данни от 2011 г. показва, 
че почти 70% от хората са били записани в средни училища и гимназии, което е 
значително повече, отколкото сред ромите.43 

Таблица: Степен на образование 

  F F% M M% ∑ ∑% ∑ ∑% 

Без образование 41 10,7% 16 9,2% 57 10,2% 

282 50,6% Незавършено 
основно 
образование 

149 38,8% 76 43,9% 225 18,1% 

Относителен дял 
на анкетираните 
без образование 
или с 
незавършено 
основно 
образование 

  49,5%   53,2%         

Основно 
образование 

96 25,0% 51 29,5% 147 26,4% 

184 33,0% Незавършено 
средно 
образование 

28 7,3% 9 5,2% 37 6,6% 

                                                 
43 Образование, Словения, 1 януари 2011 г. – окончателни данни. Статистическа служба на Република Словения. 
Информацията е придобита на 16.6.2015 г. от: 
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4412. 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4412
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Относителен дял 
на анкетираните 
със завършено 
поне основно 
образование 

  32,3%   34,7%         

Средно училище/ 
гимназия 

56 14,6% 19 11,5% 75 13,6% 

85 15,4% 
Незавършено 
университетско 
образование 

5 1,3% 0 0,0% 5 0,9% 

Университет  5 1,3% 0 0,0% 5 0,9% 

Относителен дял 
на анкетираните 
със завършено 
поне средно 
образование или 
университет 

  17,2%   11,5%         

Без отговор 4 1,0% 2 1,2% 6 1,1% 6 1,1% 

Общо  384   173   557 100% 557 100% 

РОМСКОТО ДОМАКИНСТВО 

Повече от половината от анкетираните, по-точно 326 души или 58,8%, живеят в 
отделни къщи, 139 души или 25% от анкетираните живеят в бараки или други 
подобни жилища. 58 души или 10,4% от анкетираните живеят в част от къща, 
докато 15 души или 2,7% от анкетираните живеят в блок с над 10 апартамента. 11 
души или 2% от анкетираните живеят в блок с под 10 апартамента. Нито един от 
анкетираните не живее в общежитие. 8 от анкетираните не са отговорили на 
въпроса. 

Диаграма: Тип жилище 
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Обработените въпросници показват, че най-голямата част от анкетираните, 
живеещи в бараки или подобни жилища, живее в района на Dolenjska, Bela Krajina 
(Črnomelj, Metlika), Kocevje и Ribnica, докато по-голямата част от анкетираните, 
които живеят в апартаменти (в сгради с повече от 10 или по-малко от 10 
апартамента), са от района на Prekmurje. 

По-голямата част от анкетираните (190 души или 34,1%) използва 2 стаи, 110 
души или 19,7% от анкетираните използват 3 стаи, а почти една четвърт, по-
точно 132 души или 23,7%, използва само една стая. Малко повече от една десета 
от анкетираните, по-точно 62 души или 11%, използват 4 стаи. Броят на 
анкетираните с 4 или повече стаи в домакинството е 46 души или 8,2%. Средният 
брой стаи в едно ромско домакинство според проучването е 2,51.  

Диаграма: Брой стаи в жилището 

 

 

Най-големият дял от анкетирани, използващи само една стая, е от районите на 
Dolenjska, Bela Krajina, Kočevje и Ribnica (93%), най-големият дял от анкетирани, 
използващи 2 стаи, също е от районите на Dolenjska, Bela Krajina, Kočevje и Ribnica 
(73%), докато по-малък дял (25%) е от района на Prekmurje. 

Въз основа на отговорите можем да кажем, че 483 души или 86,6% от 
анкетираните нямат водопроводна инсталация. Това означава също така, че 
малко по-малко от 15% не разполагат с вода в жилищата си. Установихме, че по-
голямата част от тези домакинства се намира в районите на Dolenjska, Kocevje и 
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Ribnica (90%), малък процент в районите на Bela Krajina (Črnomelj, 5%) и 
Prekmurje (4%). Сред анкетираните, по-малък дял има баня и тоалетна в 
жилищата си, малко по-малко от 70%, което означава, че над 30% от 
анкетираните не разполагат с баня и тоалетна в жилищата си.  

 

Таблица: Оборудване на отделното домакинство 

Имате ли вкъщи   N = 557  

Водопроводна инсталация  483 86,6% 

Видео, DVD 242 43,4% 

Сателитна / кабелна телевизия 246 44,1% 

Електрическа или газова печка 351 62,9% 

Печка на дърва  447 80,1% 

Хладилник  466 83,5% 

Пералня 447 80,1% 

Компютър  311 55,7% 

Телефон (стационарен) 133 23,8% 

Мобилен телефон 489 87,6% 

Автомобил / микробус 423 75,8% 

Тоалетна 388 69,5% 

Баня  375 67,2% 

 

Въпросникът не проучва директно въпроса за електричеството, но можем да 
използваме следните отговори - 466 души или 83,5% от анкетираните използват 
хладилник и 447 души или 80,1% използват пералня – от което можем да 
заключим, че най-малко толкова домакинства имат възможността за свързване 
към източник на захранване с електроенергия. Най-големият дял домакинства, 
които не използват електрическа печка, хладилник или пералня, както и без 
достъп до вода, е в районите на Dolenjska, Kocevje и Ribnica (96%). 

Отговорите показват също така 3 особености, които си струва да споменем. Цели 
447 души или 80% от анкетираните използват печка на дърва. Твърдите горива са 
все още най-евтиният източник на отопление в Словения и могат да заменят 
електрическата печка в случай че дадено домакинство няма възможност да се 
свържете към източник на електроенергия. 
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423 души или 75,8% от анкетираните притежават автомобил, което би 
означавало, че най-малко толкова от анкетираните, или отделно лице в 
домакинството на анкетираните, имат също и свидетелство за управление. 

Изключително голям дял от анкетираните, по-точно 489 души или 87,6%, 
притежават мобилен телефон. 133 души или 23,8% от анкетираните използват 
стационарен телефон, което би означавало, че тяхното жилище е с добра 
инфраструктура. Повече от половината от тези анкетирани са от района на 
Prekmurje и Štajerska. 

Анализът на въпросниците за изследването показва, че по-голямата част от 
домакинствата (20% от анкетираните) се състои от 4 души, като домакинствата с 
5 души са на второ място (17,6%), следвани от домакинствата с 3 души (17,2%). 
Така можем да кажем, че домакинството на анкетираните се състои най-често от 
3-5 души, докато средният брой лица в едно домакинство е 4,65. 

 

Диаграма: Брой членове в едно домакинство 

  

Сравнение на броя на лицата в едно домакинство с броя на поколенията, живеещи 
в домакинството, показва, че 69% от анкетираните живеят в домакинство, в което 
съжителстват само две поколения. По-подробен преглед на отговорите показва, 
че домакинствата с две поколения, в две трети от случаите (75%), обединяват 
поколенията на родителите и техните деца. Делът на разширените семейства 
(три или четири поколения) е значително по-малък и представлява около 15% от 
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всички анкетирани, от които най-големият дял (72%) се състои от домакинства, 
обединяващи деца, родители и баби и дядовци. 

 

Диаграма: Брой поколения в едно домакинство 

 

Според информация на Статистическата служба на Република Словения от 2011 г., 
средният брой на лицата в едно домакинство в Словения е 2,5. Най-често 
срещаният тип домакинство е еднофамилното домакинство, което е домакинство, 
всички членове на което са членове на едно семейство (делът на тези 
домакинства е 55%).44 

 

БРАКОВЕ И ВРЪЗКИ 

Както е посочено по-горе, съществуват различни форми на брак в Словения, 
свързани с културната традиция на отделната ромска група. От отговорите на 
анкетираните за тяхното семейно положение можем да видим, че най-големият 
дял (183 души или малко под 33%) от анкетираните живеят във връзка без 
официална или традиционна женитба. Ако добавим дела на онези анкетирани, 
които потвърждават, че са оженени по традиционния начин, броят или делът е 
286 души или 51,3% от тези, живеещи във връзка, която не е законно 
регистрирана като брак. Данните също така показват, че 85 души или 15% от 
анкетираните са официално женени. Анализът на данните показва също по-голям 
брой на несемейните анкетирани – 137 души или 24,6%. Предполагаме, че броят е 
толкова висок поради методическия ред, въз основа на който ние разпитвахме 
лицата в семейството, които най-скоро във времето имат рожден ден и са на 
възраст 14 или повече години. Сред анкетираните имаше 70 души на възраст от 
14 до 19 години, като повечето от тях бяха все още несемейни. 

 

 

                                                 
44 Домакинства и семейства, Словения, 1.1.2011 г. – окончателни данни, Статистическа служба на Република Словения, на 
разположение на: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4029. 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4029
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Диаграма: Семейно положение на анкетираните (основен вариант) 
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Диаграма: Семейно положение на анкетираните (обобщени отговори) 

 

 

431 души или 77,4% от анкетираните имат постоянен партньор, с когото живеят, 
докато 126 души или 22,6% не са дали отговор. Ние предполагаме, че сред тях има 
такива, които поради възрастта си все още не са регистрирали или нямат връзка. 

Ако се абстрахираме от последното, данните са както следва - 333 души имат 
връзка в момента, което представлява дял от 77,3%, докато 81 души или 18,8% 
нямат връзка, въпреки че вече са имали такава, докато други 17 души или 3,9% са 
имали повече от една връзка. 

Сравнение на отговорите, свързани с възрастта на анкетираните при започване 
на връзката показва, че по-голямата част от анкетираните (210 души или 37,7%) 
започват връзка във възрастта между 14 и 18 години. Сравнението по пол 
показва, че тази група включва 40 % от всички анкетирани жени и 35% от 
анкетираните мъже. От жените, които започват връзка във възрастта между 14 и 
18 години, 16% са без образование, 54% с незавършено основно обраование, 25% 
със завършено основно обраование и само 2% от жените със завършено средно 
образование. Подобен модел може да се види и при мъжете, започващи връзка на 
същата възраст: 15% от тях са без образование, 46% са с незавършено основно 
обраование, 37,7% са със завършено основно обраование и само един човек, или 
1,7 %, е със завършено средно образование. 

Анкетираните, започващи връзките си на възраст от 14 до 18 години, са във 
връзка с партньор, който е: 

- по-млад от 14 години (1 човек), 
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- 64% от партньорите са на същата възраст като анкетираните при 
започване на връзката или на възраст от 14 до 18 години, 

- 58%  от партньорите са на по-голяма възраст, или в групата от 18 до 24 
години и  

- 9% са на възраст над 24 години. 

На второ място по брой на отговорите е групата на анкетираните, започващи 
връзка на възраст между 18 и 24 години. Такива са 171 души или 30,7% от тях, по-
специално 59 души или 34,5% от мъжете и 112 души или 29,2% от жените. 5% от 
жените са без образование, а 22% не са завършили основно образование. 41% са 
завършили основно обраование, а 29% са със завършено средно образование. В 
тази група 2-ма мъже или 3,4% са без образование, 42% са без завършено основно 
образование, 30% от мъжете са със завършено основно образование, а 21% от 
мъжете са със завършено средно образование. 

84% от анкетираните в тази група също така потвърждават, че това е първата им 
връзка. Само двама души в групата имат връзка с по-млад партньор, а останалите 
са в същата възрастова група или имат по-възрастни партньори. 

Трета по ред е групата на анкетираните, които не дават отговор или все още 
нямат връзка. Това са 124 души или 22,4%. Сред анкетираните има 30 души или 
5,4% от тях, които са започнали връзката си преди навършване на 14 години. От 
тях 28 са жени и 2 - мъже. Открихме, че повечето от анкетираните от тази група са 
с лоши условия на живот – махали с бараки, нямат завършено основно обраование 
и, с изключение на петима души, са имали по-възрастни партньори при 
започването на връзката си. 57% от анкетираните от тази група са в същата 
връзка към момента, докато 43% имат нова връзка. 

Сред анкетираните 21 души или 3,8% са започнали връзката си след 24-годишна 
възраст. 

 

Диаграма: Брой бракове/ връзки 
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Интересен факт е, че 125 анкетирани не дават отговор на въпроса на колко 
години са били, когато са започнали отношенията с партньора си. Предполагаме, 
че не са отговорили на въпроса тези анкетирани, които са по-млади и все още не 
са имали връзка. Най-голям брой от анкетираните, отговорили на този въпрос, са 
заявяват, че са започнали връзка на възраст между 14 и 18 години. Това са 210 
души или 37,7%. Следва делът на тези, които са започнали връзката си на възраст 
между 18 и 24 години. Това са 171 души или 30,7%. Третата по големина група се 
състои от анкетирани, които са започнали първата си връзка на възраст под 14 
години. Това са 30 души или 5,4%. Най-малка група от анкетираните са започнали 
първата си връзка на възраст над 24 години. Такива са 21 души или 3,8%. 

 

Диаграма: Възраст при започване на първа връзка 

  

Само 30 анкетирани са започнали връзката си на възраст под 14 години. 17 от тях 
или 56,7% заявяват, че това е първата им връзка и тя продължава вече 10 години. 
От анкетираните, започнали връзка малко по-късно (на възраст от 14 до 18 
години), 158 души или 75,2% са запазили връзката. При половината от 
анкетираните връзката продължава 5 години, а при 16% - 10 години. 

Сравнението по пол показва, че най-голямото отклонение между мъжете и 
жените при започването на връзка е в ранна възраст (под 14 години). 7,3% от 
жените и само 1,2% от мъжете започват отношения рано. Разликата между двата 
пола е по-малка във възрастта от 14 и повече години. 

 

Таблица: Възраст на анкетираните при започване на първа връзка, справка по пол  

Възраст при 
започване на 
съжителство 

Под 14 
години 

Между 14 и 
18 години 

Между 18 и 
24 години 

Над 24 
години 

Без отговор 
или 

несемейни Общо  

557 30 210 171 21 125 557 



 
 
 
 

 

48 
 

  5,4% 37,7% 30,7% 3,8% 22,4%   

МЪЖЕ 2 61 59 6 45 173 

  1,2% 35,3% 34,1% 3,5% 26,0%   

ЖЕНИ 28 149 112 15 80 384 

  7,3% 38,8% 29,2% 3,9% 20,8%   

Резултатите от въпросниците показват, че момичетата, които започват връзка 
преди 14-годишна възраст, най-често живеят в лоши условия или живеят в 
махали с бараки. Половината от тези момичета не са завършили основно 
образование, а другата половина са го завършили съвсем наскоро. 

Делът на анкетираните мъже, които са започнали съжителство с партньора си на 
възраст между 14 и 18 години, е най-голям - малко над 37%. От 149 жени, 16% са 
без образование, 54% с незавършено основно образование, 25% са със завършено 
основно образование и 2% (3 души) – със завършено средно образование. 

Образователната структура на мъжете, започнали връзка във възрастта между 14 
и 18 години, показва сходен дял на лицата без образование (15%). 46% от мъжете 
не са завършили основно образование, 37,7% са завършили основно образование 
и само 1 е завършил средно образование. 

От анкетираните, започнали връзка във възрастта между 18 и 24 години, 112 
души или 29,2%  са жени и 59 или 33,9% са мъже. 

От жените, започнали връзка във възрастта между 18 и 24 години, 5% са без 
образование, 22% са с незавършено основно образование, 41% са завършили 
основно образование и почти 29% са със средно образование. 

Мъжете, започнали връзка във възрастта между 18 до 24 години, имат следната 
образователна структура: 2 души или 1,15% от анкетираните са без образование, 
42% са с незавършено основно образование, 30% са завършили основно 
образование и 21% са със средно образование. 

Въз основа на получените данни можем да приемем, че предимно момичетата 
започват връзка преди 14-годишна възраст, и особено тези, които живеят в лоши 
условия и са с незавършено основно образование или без образование. От 
получените данни е невъзможно да се твърди дали напускането на училище е 
причина или следствие за лицата, започнали връзка. 

Връзката между възрастта на анкетираните при започване на взаимоотношения и 
завършеното от тях образование предполага, че анкетираните (мъже и жени), 
които имат по-високо ниво на образование, започват взаимоотношения по-късно. 
Уместно е да се припомни, че съществува връзка между образованието и 
възрастта на започване на връзка, но е невъзможно да се заяви със сигурност кое 
от двете е причината и кое – следствието. 

Преглед на отговорите на анкетираните по отношение на времето преди 
започване на брачни отношения показва, че по-голямата част (282 души или 
50,6%) са се срещали със своите партньори в продължение на повече от един 
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месец. Ако от общия брой на анкетираните извадим броя на лицата, които не са 
отговорили на въпроса (тъй като все още нямат връзка), техният дял е 67,1%. На 
второ място са анкетираните (74 души или 13,3 или 17,6% след изваждането на 
тези, които не са дали отговор), които са видели своя партньор веднъж или 
няколко пъти. На трето място е групата, която е видяла партньора си само 
веднъж, в присъствието на своите родители - това е отговорът на 19 души или 
3,4% от анкетираните (или 4,5%, след изваждане на тези, които не са дали 
отговор). Четвърто място заема групата, която се е срещала с партньора си 
няколко пъти, но по уговорка на родителите - 17 души или 3% от тях (4% след 
изваждането на тези, които не са дали отговор. Сред анкетираните има и 4 жени 
(или по-малко от 1%), които са заявили, че никога не са виждали и не са се 
срещали със своя партньор преди брака. 

Наличието на патриархален модел сред анкетираните роми бе проверено с три 
въпроса (въпросите и резултатите са посочени по-долу). 

Диаграма: Връзки между започването на сексуални отношения и 
възрастта/разрешението от родителите 
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Диаграма: Решение за встъпване в брак  

 

 

Диаграма: Влияние на семейството в процеса на встъпване в брак 

 

 

Резултатите от отговорите показват, че има два отговора, открояващи се като 
преобладаващи по отношение мнението на анкетираните за сексуалните 
контакти между двама млади (на възраст от 14 до 15 години). Малко по-малко от 
половината (47,6% от мъжете и 46,8% от жените) са на мнение, че двама млади, 
които се обичат, могат да имат сексуален контакт. Веднага след тази група (без 
значителна разлика между двата пола) е групата на анкетираните, които 
посочват, че младите хора трябва да изчакат със сексуалните отношения, докато 
навършат 18-годишна възраст (42,8% от мъжете и 39,7% от жените ). 

Освен това резултатите от проучването показват, че над 40% от анкетираните са 
на мнение, че не се нуждаят от разрешение от общността, възрастни хора или 
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членове на семейството, за да се оженят, при положение че се обичат. Няма 
разлика между двата пола. Около 34% са на мнение, че родителите трябва да 
дадат разрешение за брака. В рамките на тази група има значителна разлика 
между двата пола. Около 40% от анкетираните жени са на мнение, че е 
необходимо разрешение от родителите, а броят на мъжете на същото мнение е 
по-нисък. 28,6% от анкетираните мислят така, докато 14,5% от всички 
анкетирани са на мнение, че разрешението за брак трябва да бъде дадено от 
родителите на момичето. Тук също има съществена разлика между двата пола. 
10,6% от анкетираните мъже и 19,6% от анкетираните жени са избрали този 
отговор. 

Бяха зададени допълнителни въпроси с цел сравняване на факти и нагласи. От 
отговорите на анкетираните на допълнителните въпроси, измерващи нагласите и 
тенденциите по отношение влиянието на родителите и други важни лица върху 
решението за общ живот на двама млади, откриваме подобно разделение на 
мнението сред анкетираните като при предишните въпроси. Съществуват две 
гледни точки, които са почти еднакво представени. Първата съдържа отговорите 
на анкетираните, които са на мнение, че младите хора трябва да изчакат със 
сексуалните отношения, докато навършат 18 години (докато навършат 
пълнолетие) или че родителите имат важна роля в живота им. Това са малко 
повече от половината от тях, 59% от мъжете и 52% от жените. От друга страна, 
има и такива, които разглеждат сексуалните отношения като решение на 
влюбената двойка, независимо от нейната възраст. Те са на мнение, че двама 
млади могат да имат сексуални отношения или че могат да имат сексуални 
отношения, ако използват предпазни средства. Това са малко по-малко от 
половината от тях, 39% от мъжете и 46% от жените. 

От отговорите установяваме, че има само една малка част от анкетираните, които 
приемат волята на родителите си при избора на партньор. Повечето анкетирани 
сочат, че децата разговарят с родителите си за родителския избор на партньор - 
55% от тях, или че са съгласни с бягството от уредения брак - 39% от тях. 
Дадените отговори ни позволяват да кажем, че "бягството" е често срещана форма 
на реакция на младежта сред  ромите от района на Dolenjska, въпреки протестите 
на родителите им. 

 

Диаграма: Какво трябва да направят Иванчо и Марийка, ако родителите им не им 
разрешават да живеят заедно 
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От гледна точка на последващите стъпки за решаване на последиците от ранните 
сексуални отношения или ранната бременност, 58,5% са на мнение (56% от 
жените и 61% от мъжете), че бракът на младата двойка и грижата за детето е 
правилно решение. Малко повече от една трета от анкетираните (34% общо или 
39% от мъжете и 26% от жените) са съгласни с твърдението, че решението за 
майчинството зависи от родителите на момичето. Много малка част от 
анкетираните (общо 8,5% или 4% от мъжете и 13% от жените) виждат решение за 
бременността в аборта, извършен в тайна. 

Накрая, тъй като Иванчо и Марийка 
нямат опит, те правят секс, но внезапно, 
месец по-късно, Марийка разбира, че е 

бременна. Те не са го очаквали, тъй като 
смятат, че не може да се забременее при 
първия полов контакт. Какво смятате, че 

трябва да направят в този случай? 

Да се 
оженят и да 

запазят 
детето 

Да съобщят 
на 

родителите 
си и 

родителите 
да се 

погрижат за 
аборта на 
Марийка  

Да абортира 
тайно от 

родителите 

 

M 56% 39% 4%  

Ж 61% 26% 13%  
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Тези от анкетираните, решили, че двойката, която е имала сексуален контакт и 
дете в ранна възраст, следва да се ожени, изразяват мисленето, че детето е плод 
на обща любов и че в крайна сметка ще бъде оказана помощ от страна на 
родителите. Анкетираните, избрали аборта след предварително информиране на 
родителите, изразяват мисли за невъзможността на младите да се грижат за дете. 

Сред отговорите на анкетираните за това как трябва да реагира едно момиче, 
което има ранен полов контакт, няма отговори, които биха потвърдили важността 
на девствеността за връзката на двамата млади. 

 

ДЕЦА И СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ 

396 души или 71% от анкетираните имат деца. Най-голям дял от анкетираните 
има 2 деца - малко над 29%. 97 от анкетираните имат едно дете, което прави дял 
от 24,5%, и 68 души или 17% от анкетираните имат три деца. 

Анкетираните с по 4 или повече от 4 деца наброяват 116 души или 29,3%. Сред 
анкетираните има и такива с по-голям брой деца (9 и повече от 9 деца). Такива са 
5 от тях, от които един анкетиран е с 14 деца. Сравнението със средните 
стойности за Словения показва, че словенските семейства имат значително по-
малко деца като средна стойност. Статистическите данни посочват цифра от едва 
1,18 деца.45 

Диаграма: Брой деца на анкетираните  

 

396 от анкетираните или 71% имат деца.  

На въпроса кога се е родило първото им дете са дадени следните отговори: 

- 16 души или 4% от анкетираните не са дали отговор на въпроса; 

                                                 
45

 Домакинства и семейства, Словения, 1.1.2011 г. – окончателни данни, Статистическа служба на Република Словения, на 

разположение на: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4029. 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4029
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- 163 души или 41% от анкетираните са били на възраст от 18 до 20 години 
към момента на раждането на първото им дете. Разделянето по пол 
показва, че 53души или 43% от тях са мъже и 110 души или 40% са жени. 

Жените, които са родили първото си дете на възраст между 18 и 20 години, 
имат следната образователна структура: 

o 12 души или 11% от тях са без образование, 44 души или 40% са с 

незавършено основно образование, 38 души или 35% от 

анкетираните жени са със завършено основно или незавършено 

средно образование, 15 души или 14% от тях са завършили средно 

образование. Нито една от жените с висше образование няма деца. 

Що се отнася до семейното положение, откриваме, че 25% от жените, 

които са родили първото си дете на възраст между 18 и 20 години, са 

законно женени, 56% са с традиционен брак или живеят в 

извънбрачно съжителство, а останалите са несемейни (5%) и 

вдовци/ вдовици (5% ). 

Сред анкетираните мъже, тези, които са имали дете за пръв път на възраст 
18-20 години, са 53 души или 43%. Тяхната образователна структура е 
както следва: 

o 6% са без образование, 51% са с незавършено основно образование, 

38% са със завършено основно образование или незавършено средно 

образование, 3 или 6% са със завършено средно образование. В тази 

група анкетирани 70% от мъжете живеят в извънбрачно 

съжителство или имат традиционен брак, докато 17% са законно 

женени. 

- Анкетираните, станали родители на възраст между 14 и 18 години, 
наброяват 125 души или 31,5%. Разделението по пол показва, че тази група 
анкетирани включва 34 души или 28% от мъжете и 91 души или 33% от 
жените. 

o Образователната структура на анкетираните жени в тази група е, 
както следва: 23 души или 25% от анкетираните жени са без 
образование, 50 души или 55% са с незавършено основно 
образование, 16 души или 18% от жените са със завършено основно 
образование и само един е завършил средно образование. 88% от 
жените, родили деца на възраст между 14 и 18 години, са от 
Dolenjska, а останалата част - от Prekmurje. По отношение на брака 
77% от жените, които са родили деца на възраст между 14 и 18 
години, живеят с партньора си в извънбрачно съжителство, 9% са 
официално женени, 8% са несемейни, 5% са вдовци/ вдовици, 
останалите живеят отделно. 

o Образователната структура на анкетираните мъже, които са имали 
деца на възраст от 14 до 18 години, е следната: 7 души или 20,5% от 
тях са без образование, 18 души или 53% са с незавършено основно 
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образование, 9 са завършили основно образование. Всички те са от 
района на Dolenjska. 59% от анкетираните мъже, които са имали дете 
за пръв път на възраст от 14 до 18 години, са традиционно женени 
или живеят в извънбрачно съжителство, 12% са законно женени, 
12% са разведени, 9% са вдовци, а останалите са несемейни към 
момента. 

 

- 90 души или 22,9% от анкетираните са били на възраст 20 или повече 
години към момента на раждане на първото им дете. Разделението по пол 
показва, че 27 души или 22% от тях са мъже, а 63 души или 23% от 
анкетираните са жени. 

o Жените, родили първото си дете на възраст 20 или повече години, 
имат следното образование: 5% са без образование, 19% са с 
незавършено основно образование, 32% са със завършено основно 
образование и 40% са със завършено средно образование. Две от тях, 
или 3%, са завършили гимназия. В тази група жени (родили първото 
си дете на възраст над 20 години), 19% са законно женени, 46% са 
традиционно женени или живеят в извънбрачно съжителство, а 10% 
са несемейни. 

o Мъжете, станали бащи на възраст 20 или повече години, имат 
следното образование: само един от анкетираните е без 
образование, 33% са с незавършено основно образование, 29% са със 
завършено основно образование, 36% са завършили средно 
образование. 68% от анкетираните мъже, които са имали дете за 
пръв път след 20-годишна възраст, живеят в извънбрачно 
съжителство, 7% са законно женени и 11% са несемейни към 
момента. Останалите са вдовци или живеят отделно. 

- 2 души или 0,5% от анкетираните са били на възраст под 14 години към 
момента на раждане на първото им дете. И в двата случая те са жени от 
района на Dolenjska или Ribnica. 

Въз основа на тези данни можем да заключим, че най-голям дял от анкетираните 
роми (независимо от пола) имат деца между 18 и 24-годишна възраст, следвани 
от групата на анкетираните роми на възраст от 14 до 18 години. Анкетираните, 
които са имали дете за пръв път след 18-годишна възраст, също показват високи 
нива на образование (независимо от пола). Не може да се твърди със сигурност, че 
образованието е повлияло на решението за родителство на по-късна възраст и 
дали ранното родителство е повлияло на лицата да се откажат от училище.  

Сравнение на получените данни със статистическите данни, публикувани за 
Словения през 2011 г., показва различна картина за преобладаващата част от 
населението, при която забавянето на майчинството е значително. През 2010 г. 
средната възраст на майките-първескини е дори най-висока след Втората 
световна война - майките са на средна възраст от 30,3 години при раждането на 
първото си дете. Тези, които са родили първото си дете през миналата година, са 
били на средна възраст 28,7 години. В сравнение с 2009 г., двете средни възрасти 
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са се увеличили с 0,2 години. Групата с най-много раждания през 2010 г. са били 
жените на възраст от 28 до 31 години. Сред жените в тази група всяка осма има 
дете. Подобна група преди двадесет години е включвала жени на възраст между 
23 и 24 години. 

 

Що се отнася до 2009 г., раждаемостта се увеличава най-много сред жените на 
възраст 32 години. Всяка трета жена, която става за първи път майка през 2010 г., 
е навършила най-малко 30-годишна възраст.46 

 

Диаграма: Възраст на анкетираните към момента на раждане на първото им 
дете 

 

 

 

127 души от анкетираните са вече баби и дядовци. От тях 2 анкетирани жени от 
ромски произход са станали баби на 28 години, а най-възрастната - на 59 години. 
Най-младият дядо е бил на 33 години, а най-старият – на 51 години. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Живи раждания, Словения, 2010 г. – окончателни данни. Информацията придобита на 16.6.2015 г. от: 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4015. 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4015
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Диаграма: Възраст на анкетираните към момента на раждане на първото им 
внуче 

 

 

Въпросът за използването на противозачатъчни средства е зададен на 384 жени, 
от които 11 (2.8%) не са отговорили. 94 души или 10,9% не са имали сексуален 
контакт все още, 92 души или 23,9% от анкетираните не използват контрацепция, 
239 или 62,2% използват най-малко един метод за контрацепция. 

Диаграма: Използване на контрацепция от анкетираните жени 

 

 

При сравняване на данните от въпросниците на жените, които използват 
противозачатъчни средства и тези, които не използват такива, както и тяхната 
възраст, образование и тип жилище, откриваме, че: 

- Жените, които използват предпазни средства, имат по-добре обзаведени 
жилища в сравнение с тези, които не използват. Над 77% от анкетираните 
жени, които използват противозачатъчни средства, имат жилища със 
стабилна инфраструктура (най-малко електричество и вода). 
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- Жените, които използват противозачатъчни средства, са обикновено с по-
високи нива на образование. Делът на анкетираните жени, които използват 
предпазни средства и са без образование, е по-нисък (41,8%). Също така 
откриваме, че 71,7% от жените, които не използват противозачатъчни 
средства, са с незавършено основно образование.  

 

Диаграма: Използване на контрацепция и корелация с възраст, образование и тип 
жилище 

 

 

 

Сравнението на данните от въпросниците на жените, които използват и които не 
използват противозачатъчни средства, и тяхното майчинство показва следните 
данни: 

- анкетираните жени с повече деца не използват предпазни средства 

- Най-голям дял от жените, които използват предпазни средства, са родили 
първото си дете на възраст между 18 и 20 години, най-голям дял от жените, 
които не използват предпазни средства, са родили първото си дете на възраст 
между 14 и 18 години.  
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- Жените, които използват предпазни средства и вече са баби, са по-малко в 
сравнение с жените, които не  използват предпазни средства и са вече баби. 

- Жените, които използват предпазни средства и са баби, имат по-малко внуци, 
отколкото жените, които не използват предпазни средства. 

- Жените, които използват предпазни средства, са станали баби по-късно от 
жените, които не използват предпазни средства. 

 

Диаграма: Използване на контрацепция и корелация с майчинство, бабинство и 
потомци 
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Въпросът за използването на противозачатъчни средства е зададен на 173 мъже, 
от които 8 души, или 4,6%, не дават отговор, 22 души или 12,7% все още не са 
имали сексуален контакт, 73 души или 42,2% не използват контрацепция, докато 
70 души или 40,5% използват най-малко един метод за контрацепция. 

 

Диаграма: Използване на контрацепция от анкетираните мъже 

  

 

От сравнението на данните от въпросниците на мъжете, които използват 
противозачатъчни средства и тези, които не използват такива, тяхната възраст, 
образование и тип жилище, откриваме, че: 

- Мъжете, които използват предпазни средства, имат по-добре обзаведени 
жилища в сравнение с тези, които не използват. Над 75% от анкетираните 
мъже, които използват противозачатъчни средства, имат жилища със 
стабилна инфраструктура (най-малко електричество и вода). 

Сравнение на мъжете, които не използват предпазни средства и тези, които го 
правят, и тяхната възраст, показва, че по-голямата част от мъжете, 
използващи предпазни средства, са на възраст между 19 и 29 години, следвани 
от тези на възраст от 14 до 18 години. Сред по-възрастните мъже броят на 
използващите противозачатъчни средства спада. 
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Диаграма: Използване на контрацепция от мъжете и корелация с възраст, 
образование и тип жилище 

 

 

 

 

 

От сравнението на въпросниците на мъжете, които използват противозачатъчни 
средства и тези, които не го правят, както и тяхното бащинство, заслужава да се 
изтъкне следното: 

- Анкетираните мъже с повече деца не използват предпазни средства. 

- Най-голям дял от мъжете, които използват предпазни средства, имат за пръв 
път дете на възраст от 18 до 20 години, но същото се отнася и за най-големия 
дял от мъже, които не използват предпазни средства. 
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- Мъжете, които използват предпазни средства и са дядовци, са по-малко на 
брой от мъжете, които не използват предпазни средства и са дядовци. 

- Мъжете, които използват предпазни средства и са дядовци, имат по-малко 
внуци, отколкото мъжете, които не използват предпазни средства. 

- Мъжете, които не използват предпазни средства и стават дядовци, са по-често 
срещани във възрастовата група 31-50 години, отколкото тези, които 
използват предпазни средства. 

 

Диаграма: Използване на контрацепция и корелация с бащинство, дядовство и 
потомци  
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92 души, или 28%, от анкетираните жени не използват предпазни средства. Най-
честите причини, които посочват, са: мъжът е този, който трябва да се погрижи за 
това, наличие на страх, липса на нужда от предпазване, липса на консултация с 
лекар, това е против религията, желание за дете от партньора. По-възрастните 
анкетирани заявяват, че използването на противозачатъчни средства не е било 
"обичайно" в миналото. По-голям дял от тези, които не използват никакви 
предпазни средства, се забелязва при мъжете - при 73 души или 73%. 

Независимо от пола, по-голямата част от анкетираните очакват информация 
относно противозачатъчните средства от медицинските лица, както и от 
приятели и Интернет. Важен източник на информация е също училището. 
Интересното тук е, че семейството (родителите), както и братята и сестрите, не се 
явяват като източници на информация относно противозачатъчните средства. 
Темата за сексуалността в ромските семейства, очевидно, е все още табу. 

 

Таблица: Информация за противозачатъчни средства 

Къде можете да 
получите 
информация 
относно 
противозачатъчни 
средства?  

В 
семейството 
(от 
родители и 
възрастни 
хора) 

От  
моите 
братя 
/ 
сестри 

От 
приятели 

В 
училище 

От 
медицински 
лица 

На други 
специализирани 
срещи и лекции 

От 
интернет 

От 
телевизията 

 Общо  133 89 167 135 453 63 201 149 

M 30 20 49 30 114 11 68 64 

Ж 103 69 118 105 339 52 133 85 

По-малко от 10% от анкетираните споделят, че са правили аборт. От тях, 26 души 
или 53% от жените са имали един аборт, 17 души или 35% от жените са имали два 
аборта, 5 души или 10% от жените са имали три аборта и една от анкетираните е 
имала седем аборта. 59% от тези жени споменават за спонтанен аборт на възраст 
над 24 години, а 24% от анкетираните споменават за спонтанен аборт на възраст 
от 14 до 18 години, като 16% са в групата от 18 до 20 години. Във възрастта под 
14 години, само една анкетирана жена споменава за спонтанен аборт. 
Възрастовата структура на тази група жени показва, че 22% от тях са без 
образование, 31,4% са с незавършено основно образование, 27% са със завършено 
основно образование, а 19% са със средно образование. 
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Диаграма: Брой аборти 

 

 

ЦЕННОСТИ 

С помощта на въпросника (чрез няколко сегмента от въпроси) ние определихме 
ценностната система на анкетираните. В първата част ние се интересувахме от 
ценностите, свързани със (семейните) взаимоотношения и родителството. От 
отговорите обобщихме, че: 

- По-голямата част от анкетираните (73% от жените и 70% от мъжете) са на 
мнение, че бракът не е отживелица. 

- По-голямата част от анкетираните (96% от жените и 97% от мъжете) са на 
мнение, че несемейните двойки имат право да живеят заедно, ако искат това. 

- Малко над половината от анкетираните (66% от жените и 66% от мъжете) са 
на мнение, че бракът може да бъде прекратен; в същото време, по-голямата 
част от анкетираните (91% жени и 87% мъже) са на мнение, че двойките, 
които нямат щастлив брак, имат право да се разделят. 

- По-голямата част от анкетираните (83% от жените и 86% от мъжете) са на 
мнение, че родителите не могат да вземат решение за браковете на децата си. 

- По-голямата част от анкетираните (80% от жените и 77% от мъжете) са на 
мнение, че не е необходимо момичетата да се омъжват рано, за да запазят 
девствеността си. 

- Половината от анкетираните са на мнение, че децата се нуждаят от истинска 
майка или баща; разликата в отговорите между двата пола е малка. 

- По-голямата част от анкетираните (92% от жените и мъжете) е на мнение, че 
децата са щастливи, когато са отглеждани от двамата родители едновременно. 

- По-голямата част от анкетираните (86% от жените и 87% от мъжете) 
одобряват самотните майки. 

-  По отношение на въпроса за необходимостта от самостоятелен живот за 
децата на възраст от 18 до 20 години има разлика между двата пола; по-малко 
от половината от жените (44%) смятат, че децата трябва да живеят 
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самостоятелно на тази възраст, за разлика от повече от половината от мъжете 
(60%). 

- По-голямата част от жените (90%) е на мнение, че любящото отношение към 
детето не се влияе от трудовата заетост на майката; мнозинството от мъжете, 
но по-малък дял (76%), смята същото; същевременно, по-малко от половината 
от анкетираните от двата пола мислят, че е по-подходящо детето да бъде 
изпратено на детска градина, вместо майката да се грижи за него. 

- Малко повече от половината от анкетираните (63% от жените и 58% от 
мъжете) мислят, че по-големите деца трябва да се грижат за по-малките деца. 

- По-голямата част от анкетираните (84% от жените и 82% от мъжете) са на 
мнение, че момичетата и момчетата трябва първо да завършат училище и едва 
след това да създават семейство; 69% от тези, които не са съгласни с това 
твърдение, са от района на Dolenjska. 

 

Таблица: Съгласни ли сте със следните твърдения? 

 

 384  173  

Съгласни ли сте със 
следните твърдения? 

Ж   M  

Да Не   Не знам    Да  Не  Не знам  

Бракът е огживелица. 14% 73% 13%   23% 70% 7% 100% 

Хора, които не са женени, 
имат право да живеят 
заедно, ако желаят това. 

96% 3% 1% 100% 97% 1% 2% 100% 

Бракът е обвързване до 
живот и не може да бъде 
разтрогван. 

22% 66% 12% 100% 23% 66% 11% 100% 

Родителите са тези, които 
следва да уредят брака на 
децата си. 

13% 83% 4% 100% 13% 86% 2% 100% 

Момичетата трябва да се 
омъжат на възможно най-
ранна възраст, за да 
запазят непорочността си. 

8% 80% 12% 100% 8% 77% 15% 100% 

Хората, които нямат 
щастлив брак, имат право 
да се разведат. 

91% 7% 2% 100% 87% 8% 5% 100% 

Жената трябва да има деца, 
за да е истинска жена. 

54% 35% 11% 100% 55% 31% 14% 100% 
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Мъжът трябва да има деца, 
за да е истински мъж. 

51% 38% 11% 100% 50% 35% 16% 100% 

За да бъде едно дете 
щастливо, то трябва да 
бъде отгледано от майка си 
и баща си едновременно. 

92% 5% 3% 100% 92% 4% 3% 100% 

Жените могат да имат 
деца, дори да не са 
омъжени (да бъдат 
самотни майки). 

86% 8% 7% 100% 87% 6% 6% 100% 

Когато децата навършат 18 
– 20 години, те трябва да 
заживеят отделно от 
родителите си. 

44% 45% 11% 100% 60% 31% 9% 100% 

Работещите майки могат 
да имат същите топли и 
всеотдайни 
взаимоотношения с децата 
си, както майките, които не 
работят. 

90% 7% 3% 100% 76% 16% 8% 100% 

По-правилно е майките да 
се грижат сами за децата 
си, вместо да ги пращат на 
детска градина. 

44% 45% 11% 100% 47% 46% 7% 100% 

По-големите деца трябва 
да поемат грижата за по-
малките. 

29% 63% 8% 100% 32% 58% 10% 100% 

Момчетата и момичетата 
трябва първо да завършат 
училище и тогава да 
създават семейство. 

84% 12% 5% 100% 82% 11% 7% 100% 

 

Във втория сегмент от въпроси ние се интересувахме от ценностите, свързани с 
абортите, взаимоотношенията и сексуалните отношения между двойките, както и 
ролята на родителите в брака на децата им. От отговорите обобщихме, че: 

- Малко над половината от анкетираните (56% от жените и 59% от мъжете) са 
на мнение, че абортът е правилното решение за момичетата на възраст под 16 
години; процентът намалява (по-малък дял смята, че това е правилно) в 
случаите, в които момичетата са вече омъжени (45% от жените и само 23% от 
мъжете мислят, че абортът е правилен в този случай); обаче делът на 
отговорите се увеличава, когато става въпрос за целесъобразността на аборта 
в случай, че жената не обича мъжа, от когото очаква дете (68% от жените и 
64% от мъжете). 
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- По-голямата част от анкетираните не одобряват взаимоотношения извън 
връзката; няма съществени различия между мъжете и жените; делът на 
неподкрепящите е малко под 90% при двата пола; разводът е правилен за 69% 
от жените и "само" за 50% от мъжете. 

- По-голямата част от анкетираните (92% от жените и 91% от мъжете) счита, че 
е подходящо за една жена и един мъж да живеят заедно, дори и да не са 
встъпили в брак. 

- По-голямата част от анкетираните (75% от жените и 79% от мъжете) намират 
за правилно една жена да роди дете и да го отгледа сама. 

- По-голямата част от анкетираните (85% от жените и 80% от мъжете) не 
мислят, че сексуалните отношения преди навършване на 14-годишна възраст 
са подходящи; въпреки това, по-голямата част от анкетираните (70% от 
жените и мъжете) считат сексуалните отношения преди навършване на 18-
годишна възраст за подходящи; по същия начин, по-голямата част (82% от 
жените и 83% от мъжете) намират сексуалните контакти преди брака за 
подходящи. 

- По-голямата част от анкетираните (93% от жените и 91% от мъжете) не 
подкрепят проституцията. 

- По-голямата част от анкетираните (90% от жените и 84% от мъжете) не 
намира за целесъобразно родителите да вземат решение за брака на децата си; 
по-голямата част (92% от жените и 89% от мъжете) също не са съгласни 
родителите на булката да искат пари за девствеността на дъщеря си от 
родителите на младоженеца. 

- По-голямата част от анкетираните (68% от жените и мъжете) са съгласни, че 
едно момиче може да избяга, ако не обича мъжа, за когото трябва да се омъжи; 
ние все пак сме внимателни при тълкуването на този въпрос; родителите, в 
голямата си част, са на мнение, че не е редно да принуждават детето си да 
сключи уреден брак, по този начин, бягството на нечия дъщеря се разбира 
повече като напускане на (бягство от) собственото семейство. 

- Само около половината от анкетираните смятат, че е подходящо за 
момичетата и момчетата да избягат, ако не получат разрешение от родителите 
си да живеят заедно; при този въпрос, също, отговорът трябва да бъде взет 
под внимание във връзка с въпроса за самостоятелния живот на младите хора 
след 18-годишна възраст; анкетираните роми не изразяват необходимостта 
младото семейство да бъде отделено от първоначалното семейство, но 
въпреки това сме установили, че мнозинството от анкетираните живее в 
самостоятелни домакинства, обединяващи две поколения. 
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Таблица: Правилност на твърденията 

 384  173 

Смятате ли за правилни 
следните? Ж   M 

  Да Не  Не знам   Да  Не  Не знам 

Аборт, ако жената е на възраст 
под 16 г. 

56% 32% 12% 100% 59% 28% 13% 

Аборт, ако жената е омъжена 
и има вече деца. 

45% 46% 9% 100% 23% 69% 8% 

Аборт, ако детето е от мъж, 
когото тя не обича. 

68% 23% 9% 100% 64% 24% 12% 

Връзката на жена с друг мъж, 
различен от нейния съпруг 

8% 88% 4% 100% 7% 90% 3% 

Връзката на мъж с друга жена, 
различна от неговата съпруга 

8% 88% 4% 100% 10% 83% 6% 

Съвместен живот на мъж и 
жена без брак 

92% 5% 4% 100% 91% 5% 3% 

Развод 69% 24% 7% 100% 50% 42% 8% 

Раждането на дете и 
самостоятелното му 
отглеждане от несемейна 
жена 

75% 15% 10% 100% 79% 11% 10% 

Сексуални отношения преди 
14-годишна възраст 

10% 85% 5% 100% 14% 80% 6% 

Сексуални отношения преди 
18-годишна възраст 

70% 24% 6% 100% 70% 24% 6% 

Сексуални отношения преди 
брака 

82% 10% 8% 100% 83% 10% 7% 

Проституция 2% 93% 5% 100% 5% 91% 3% 

Вземане на решение от 
родителите за кого да се 
ожени детето им 

7% 90% 2% 99% 12% 84% 1% 



 
 
 
 

 

71 
 

Бягство на момичето, ако не 
обича мъжа, за когото трябва 
да се омъжи 

68% 23% 8% 99% 68% 22% 8% 

Искане от родителите на пари 
от младоженеца, ако дъщеря 
им е девствена преди брака 

4% 92% 3% 99% 8% 89% 1% 

Бягство на момичето и 
момчето, в случай че не 
получат разрешението на 
родителите си 

48% 39% 12% 99% 51% 41% 5% 

Бягство на момичето и 
момчето, ако родителите на 
момчето не разполагат с 
парите, искани от родителите 
на момичето 

23% 59% 17% 99% 28% 59% 10% 

 

С този набор от въпроси ние също искахме да разберем: 

- кой, според тях, трябва да осигурява семейството (в материален смисъл) 

- кой, според тях, трябва да отглежда децата 

- обикновено на каква възраст момичетата или момчетата в тяхното населено 
място се женят 

- кога, по тяхно мнение, едно момиче и едно момче са готови за брак. 

 

По-голямата част от анкетираните (73% от жените и 60% от мъжете) смятат, че 
материалното оцеляване на семейството следва да бъде гарантирано и от двамата 
родители. Разлика се забелязва при разделянето по пол, където по-малко от 
анкетираните мъже са се съгласили с твърдението, че семейството трябва да бъде 
осигурявано от двамата родители. 40% от анкетираните мъже са на мнение, че те 
са тези, които трябва да гарантират оцеляването. 24% от анкетираните жени са 
на същото мнение. Само 4% от анкетираните жени (и нито един от мъжете) са на 
мнение, че жената трябва да гарантира оцеляването на семейството. 

 

Кой трябва да се 
грижи за семейния 
бюджет? 

Ж M 

  379 171 

Мъж / баща  24% 40% 
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По-голямата част от анкетираните (82% от жените и 88% от мъжете) са на 
мнение, че майката и бащата трябва да отглеждат детето заедно. Нито един 
анкетиран не е на мнение, че бащата сам трябва да отглежда децата. 

По отношение възрастта на момчетата, взели решение за встъпване в брак, имаме 
следните отговори: както жените, така и мъжете смятат, че повечето момчета 
решават да се оженят на възраст от около 18 години (27% от жените и 32% от 
мъжете). По-голям дял от анкетираните мъже в сравнение с този на жените, е на 
мнение, че се женят под 18-годишна възраст и по-голям дял от анкетираните 
жени в сравнение с мъжете, е на мнение, че се женят на възраст 18 години и 
повече. 

 

Таблица: Обичайна възраст за встъпване в брак при момчетата 

Жена / майка  4% 0% 

И двамата, мъжът и 
жената 73% 60% 

Друг  0%   

 100% 100% 

Кой трябва да поеме грижите по 
отглеждането на децата и 
тяхното образование? 

Ж M 

  379 171 

Мъж / баща  0% 0% 

Жена / майка  18% 11% 

И двамата, мъжът и жената 82% 88% 

Друг  0%   

 100% 99% 
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На въпроса за възрастта на момичетата, решили да се омъжат, имаме следните 
отговори: 

Най-голям дял от жените смятат, че момичетата решават да се омъжат на възраст 
между 16 и 17 години. По-голям дял от мъжете смятат, че това е възрастта от 17 
до 18 години. Значителен дял отговори показва също така, че най-ниската 
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приемлива възраст е 14 години или дори по-малко (12, 13 години), както е 
посочено от 13,5% от жените и 24% от мъжете. 

Таблица: Обичайна възраст за встъпване в брак при момичетата 

 

При задаване на въпроса кога едно момче е достатъчно зряло за брак, се 
забелязва следното: няма значителни отклонения в отговорите по отношение на 
пола. По-голямата част от всички анкетирани (68%) посочва само възрастова 
граница. Според анкетираните най-ниската възрастова граница за момчета, 
подходяща за "брак", не се отчита при възраст под 14 години. Възрастта от 14 до 
18 години изглежда подходяща за 11% от анкетираните, от 18 до 20 години - за 
68% от анкетираните, от 21 до 25 години - за 17% и до 30 години - за 4%. Само 
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един анкетиран е посочил възраст над 30 години. Най-значително отклонение в 
отговорите по отношение на пола се забелязва във възрастта от 21 до 25 години, 
която 20% от жените и само 9% от мъжете считат за подходяща за встъпване в 
брак. 

Наред с възрастовите ограничения, най-често срещаните отговори са свързани 
със семейния живот (6%). Сред възможните отговори в този сегмент са 
готовността на момчето за брак, когато е достатъчно зряло, за да стане баща, 
когато желае да има семейство, когато желае да има дете ... Следващият сегмент е 
свързан с финансовите активи (5%); анкетираните посочват следното: момчето 
трябва да завърши училище и да има работа, да печели пари ... Някои анкетирани 
изрично заявяват, че решението трябва да бъде взето единствено от момчето 
(4%): само момчето знае и може да вземе решение или да разбере, или да 
почувства, кога е дошло подходящото време. От изброените отговори е възможно 
да се извлече и този, че независимостта е важен фактор при вземането на 
решение за брак, т.е., когато едно момче открие, че може да бъде самостоятелно, 
че не зависи от родителите си, тогава може да поеме отговорност за живота си. 

Около 7% от анкетираните не са дали отговор. 

На въпроса "Кога смятате, че едно момиче е достатъчно зряло за брак?" 
анкетираните, подобно при предишния въпрос, най-често (72%) посочват 
възрастта, 70% от тях  заявяват, че едно момиче е готово за брак на възраст от 18 
до 20 години. Възрастта от 14 до 18 години се посочва от 17,5% от анкетираните, 
докато 12% от анкетираните посочват възрастта от 21 до 25 години. Само 1% от 
анкетираните са посочили възрастта от 26 до 30 години като доказателство за 
достатъчна зрялост за брак. 

Повечето други отговори са свързани с изразяването на независимост или 
оставяне на решението на самия индивид: когато тя може, когато тя знае, когато 
тя е готова и способна да се грижи за себе си и семейството (45%). Приблизително 
13% от отговорите са свързани с образованието или завършването на училище, 
свързано с намирането на работа. Анкетираните посочват и финансовата страна 
(да имат работа) или финансовата независимост (9%). По отношение на 
готовността за брак, любовта / влюбването играе по-важна роля при момичетата, 
отколкото при момчетата, от които 13% са на мнение, че едно момиче е готово да 
се омъжи, когато се влюби, когато срещне подходящия мъж, когато обича 
партньора си ... Сред останалите отговори, като знак за зрялост някои (4%) 
посочват момента, когато едно момиче получи менструация, знак, че тя се 
превръща в жена, че е достатъчно развита ... 

7% от анкетираните не отговарят или отговарят с "Не знам." 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тълкуването на резултатите от проучването, проведено в Словения в рамките на 
проекта «Ранните бракове - култура или злоупотреба», трябва да бъде 
разглеждано в светлината на историческите особености на ромските заселвания в 
Словения, културологичните особености на различните ромски групи, живеещи в 
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Словения, както и в светлината на законодателството, уреждащо брачните 
отношения и сексуалната неприкосновеност на непълнолетните. 

Ромите в Словения представляват хетерогенна група от населението; разликите 

между съответните групи се отразяват на практика в различни видове брак. 

Когато говорим за ранните бракове, следва да споменем най-малко 2 групи от 

роми: 

 "коренното" население, живеещо на територията на Словения от XV век и 
практикуващо специална форма на ранен брак - така нареченото "бягство" 
(фокус групата на настоящото резюме); 

 групата роми, мигрирали в Словения от бившите републики на Югославия 
през 60-те и 90-те години на ХХ век, практикуваща най-малко две форми на 
ранен брак: уредените бракове и бягството.  

Според словенското законодателство, брак е възможен при достигане на 15-
годишна възраст със специално предварително одобрение на центъра за 
социална работа; всеки полов акт преди тази възраст се разглежда като форма на 
насилие. 

Въз основа на статистическите данни (официални и неофициални) броят на 
ранните бракове не е за пренебрегване. Резултатите от проучването не могат да 
потвърдят съществуването на връзка между "бягствата", като най-
разпространена форма на ранни бракове в Словения, и патриархалната социална 
структура на ромите. Въпреки това, резултатите показват промените, случващи се 
в ромската общност на семейно ниво; броят на поколенията, живеещи в едно 
домакинство (разширени семейства), намалява. 

Резултатите от проучването показват също връзките между условията на живот, 
нивото на образование и ранния брак. Колкото по-лоши са условията на живот 
(най-лоши в района на Dolenjska) и колкото по-ниско е нивото на образование 
(най-голям дял роми без образование живеят в района на Dolenjska), толкова по-
високо е нивото на ранните бракове (най-високото е отново в района на 
Dolenjska). По-голямата част от анкетираните са започнали да живеят с партньора 
си във възрастта между 14 и 18 години, без съществена разлика между двата 
пола. Техните партньори са били на същата възраст или по-възрастни. Повечето 
анкетирани са имали за пръв път дете във възрастта между 18 и 24 години, на 
второ място е групата на анкетираните на възраст между 14 и 18 години. 

Резултатите от проучването показват също важна връзка между нивото на 
образование, възрастта при встъпване в брак (или започване на съжителство) и 
възрастта на раждане на първото дете. Бракът в по-късна възраст е избран от 
анкетирания с висше образование. По-високото образование е характерно и за 
анкетираните, ставащи родители в по-късна възраст. Според резултатите по-
голямата част от анкетираните са се срещали със своя партньор, преди да решат 
да заживеят заедно, в продължение на един месец или повече, което показва 
отсъствието на елементи на насилствен или уреден брак. 

Значителен елемент с влияние върху ранното / по-късното майчинство и 
отглеждането на семейство е използването на противозачатъчни средства. 
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Изследването потвърждава важна връзка: анкетираните с по-високо ниво на 
образование и по-добри условия на живот най-често използват противозачатъчни 
средства като форма на семейно планиране. За пореден път образованието се 
явява важен фактор, засягащ отношението на ромите към ранното майчинство и 
брак. Мнението на анкетираните по отношение на ранните бракове е поделено; 
половината от тях одобряват връзките и сексуалните отношения и във възрастта 
между 14 и 15 години, а другата половина определя възрастта на навършване на 
пълнолетие (18 години) като адекватна възраст за започване на съжителство и 
сексуална активност. 

Въпреки ограниченията от законодателство, 5,4% от анкетираните избират 
съжителството преди навършване на 14 години, като броят на жените е 
значително по-голям. Тази група от анкетирани се характеризира с по-ниско ниво 
на образование и най-лоши условия на живот. 

Според резултатите можем да обобщим, че включването на децата и младите хора 
от ромски произход в образованието (на всички нива, от предучилищна възраст 
до висше образование) води до намаляване на броя на ранните бракове. 
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БЪЛГАРИЯ 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

Профилът на населените места на анкетираните в България е много 
разнообразен: от хора, живеещи в малки села, до хора, живеещи в малки градове. 
Няма големи градове в региона. Обхванати са два града. В един от тях ромите 
живеят в отделен квартал с условия на живот и стандарти под минималните; в 
другия те обитават смесени райони със стандарт на живот, среден за общността. 

В проучването са включени 153 мъже и 270 жени. Както бе споменато по-горе, цел 
на проучването бе да представи цялото многообразие на ромското население, 
живеещо в региона. В резултат то включи 129 лица, идентифициращи се като 
роми, 148  лица, идентифициращи се като миллет, 115 лица, идентифициращи се 
като рудари, 27 лица, идентифициращи се като българи и 7 други. 

 

 

 

По отношение на възрастта в проучването бяха включени предимно хора във 
възрастта между 19 и 49 години (78% от всички анкетирани), но и в други 
възрастови групи. 

Образователният профил на анкетираните също дава интересна представа за 
региона. Жените от ромската общност имат сравнително висок образователен 
статус. 87% от жените имат образование по-високо от основното, а 38,37% са 
завършили основно образование и планират по-нататъшно развитие на 
образованието си. Процентът мъже, завършили основно образование и 
продължили образованието си, е малко по-висок – 47,06, но няма чак такава 
голяма разлика между нивото на образование на жените и мъжете в сравнение с 
общото състояние на ромската общност в страната. Една от причините за това е, 
че проучването включва групата на рударите, които са една от групите с най-
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висок образователен статус. Почти 58% от групата на рударите имат по-високо от 
основно образование. 
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РОМСКОТО ДОМАКИНСТВО 

Повечето хора разполагат с нормален набор от удобства, даващи възможност за 
достоен живот по отношение на условията на живот. Въпреки кризата се 
забелязват някои подобрения. Повече от 95% от анкетираните имат тоалетна и 
течаща вода. Има и голям процент хора, разполагащи с основни удобства като 
пералня, хладилник, електрическа или газова печка и така нататък. В сравнение с 
общонационалното изследване, проведено от Център «Амалипе» през 2010 г., 
процентът на хората, които декларират наличие на течаща вода в домовете си, е 
значително по-висок: около 88% при националното проучване на Фондация 
«Отворено общество» през юни 2007 г. и 91% при проучването на Център 
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«Амалипе» (през февруари 2010 г.). 47 Една от причините за това е фактът, че в 
района, където е извършено проучването, не съществуват силно 
маргинализирани (от гледна точка на условията на живот) общности. 

 

Настоящото проучване показва, че основният тип жилище, характерен за 
ромските семейства в района, е самостоятелната къща - около 75% от хората 
живеят в такива къщи или в част от къща (10%). 

Средният брой на стаите (включително всички обособени места) е 4. Средният 
брой на хората, които живеят в една и съща стая, според проучването е 1.13 (със 
среден брой на хората, които живеят в едно домакинство - 4.5) 

Що се отнася до новите технологии, проучването разбива някои от стереотипите 
за ромите, като посочва, че почти ¾ от хората имат компютър вкъщи и почти 90% 
(89.44%) имат мобилни телефони. Това е значително увеличение в сравнение с 
данните от 2010 г., когато само 20,4% от анкетираните са заявили, че имат 
компютър. 

Целта на проучването по отношение вида и структурата на домакинствата е да се 
провери предположението, че ромите живеят в големи домакинства, както и 
хипотезата, че в разширените семейства е вероятен по-висок процент на ранни 
бракове. Резултатите показаха, че преобладаващият вид домакинство в района е 
простото семейно домакинство, състоящо се от женени без деца; женени с деца; 
вдовци или вдовици с деца; разведени с деца; или съжителстващи партньори със 
или без деца - 70,89%. Разпределението по групи показва, че най-високият 
процент на еднофамилно домакинство е сред групите на тези, които се 
идентифицират като роми или българи. 

Изследването потвърждава тенденцията, очертана от няколко скорошни 
проучвания и доклади, адресирани към ромите, които посочват също 
трансформация на преобладаващия вид домакинство от разширени и сложни 
домакинства към еднофамилни домакинства.48 

 

                                                 
47

 Център „Амалипе”, Превенция на ранните бракове, 2011 г., 21-22 
48

 Център „Амалипе”, Превенция на ранните бракове, 2011 г., 21-22 
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Средният брой хора в домакинството, както и броят на децата в семейството, 
допълнително потвърждава тенденциите от последните проучвания: 4,5 души на 
домакинство и, съответно, 2,5 деца на семейство. 

 

БРАКОВЕ И ВРЪЗКИ 

Понастоящем браковете в ромската общност се характеризират с някои 
особености, които трябва да бъдат отбелязани, тъй като, по един или друг начин, 
са свързани с ранните бракове. Някои от тях не са правно признати, но имат 
своите исторически паралели в редица общества, включително римското право, 
както и традиционната българска култура до средата на ХХ век. 

o В наши дни обичаят "купуване на булка" е характерен най-вече за най-
консервативните ромски групи - калдарашите, бургуджиите и тракийските 
калайджии, сред които това е основната форма на брак. Купуването на булка все 
още съществува в някои от подгрупите на хорахане рома, дасикане и миллет, 
където обичаят е вече в процес на трансформация и изчезване. Въпреки че 
говорим за "купуване на булка" и "пазар на булки", същността на този проблем в 
действителност не е купуването на момичето, а по-скоро купуването на нейната 
«чест» - правото на момчето да отнеме девствеността ѝ и правото на семейството 
на момчето да приобщи бъдещите деца към собствения си род.49 Ето защо 
обичаят "купуване на булка" е тясно свързан с девствеността на момичето - 
изискване, което все още е много силно в ромските общности, особено при 
групите, споменати по-горе. "Откупът за булката" не е "цена", а зестра, давана 
като компенсация на семейството на момичето за нейната загуба, когато тя 
напусне дома си, за да се омъжи. И тъй като сред етническите групи с 
патриархална социална организация жената принадлежи на рода на баща си, 
компенсацията трябва да се плати на неговия род; след сватбата момичето се 

                                                 
49

 А. Пампоров, Ромското всекидневие в България (Roma Everyday Life in Bulgaria), 2006 г. 
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превръща в част от рода на съпруга си, точно като децата, които се считат за част 
от "рода на съпруга". 

Въпреки това, резултатите от редица етнографски и социологически проучвания 
сред ромите в България показват, че купуването на булки има негативен ефект по 
отношение на възрастта за встъпване в брак и ранните / насилствени бракове 
като цяло. В някои местни общности след първата менструация момичето бива 
спряно от училище, за да не "бъде излъгано", т. е.  да загуби девствеността си. 
Страхът, че момичето може да се срещне с момче и да има сексуален контакт 
преди брака, кара родителите да омъжват дъщерите си на относително ранна 
възраст. Тъй като момичетата на тази възраст все още са деца и не знаят "кое е 
добро за тях", родителите избират брачен партньор - обикновено сред момчетата, 
чиито родители също са решили, че е време да ги оженят50 . 

o Обичаят "приставане/избягване с любим" или "крадене на булка" е друг 
феномен, свързан с брака и създаването на семейство. В общия случай това е 
характерно за тези ромски групи, сред които обичаят купуване на булка е в 
процес на отмиране и е вече преодолян. Приставането или краденето на булка 
биват инициирани от момчетата - в повечето случаи в резултат на взаимно 
съгласие между двамата млади, но е възможно също така да бъдат инициирани 
единствено от момчето. В тези групи бягството е най-често свързано с опита да се 
избегне партньора, избран от родителите, което също засяга ранните бракове. 

o Специфичен начин на традиционна женитба при ромите е свързан с 
предварителното  уреждане - Нишан. 

В този случай плащането е по-скоро символично. Основният елемент в 
традицията е важният знак ("нишан"), който семейството на момчето дава 
(пръстен, гривна, обици). При този вид бракове отново родителите договарят 
условията - кога младата двойка ще се ожени, къде ще живеят, какъв ще е 
размерът на зестрата и т.н., но това обикновено се прави, след като са го обсъдили 
с младите хора. В много случаи младите са тези, които инициират това - те се 
харесват и тогава молят своите родители да уредят брака и нишана. 

Този тип брак се наблюдава доста често при много от подгрупите на дасикане 
рома, хорахане рома, миллет, както и някои рудари, при които "купуването на 
булка" е отзвучало като традиция. Обикновено това са групите, които 
практикуват «приставане». Също както при предишните два вида традиционен 
брак, и при този съществува риск от насилствен брак - особено за момичето и, 
разбира се, това има негативен ефект и върху ранната възраст за встъпване в 
първи брак. 

Все повече и повече ромски семейства биват създавани чрез законен граждански 
брак. При групите и семействата, модернизирани на по-високо ниво, 
гражданският брак се наблюдава в степен не по-малка от тази при етническите 
българи. Според проучването 26,67% от анкетираните споделят, че имат 
официален граждански брак. В същото време почти половината от женените 
анкетирани декларират, че живеят заедно без какъвто и да е брак. Въпреки това, 
проведените задълбочени интервюта ни дават достатъчно основания да смятаме, 
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че повечето от тези отговори се отнасят до типа брак в общността (който не 
винаги се счита за традиционен), но все пак има церемония, макар и частично 
модернизирана. 

 

 

Въз основа на проучването, можем да направим изводите, че бракът / 
съжителството в ромската общност от региона са доста стабилни, тъй като повече 
от 2/3 от анкетираните (66,16%) твърдят, че това е първият им брак и те 
продължават да живеят с първия си съпруг / първата си съпруга. 
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Възрастта за встъпване в брак / съжителство представлява интересен феномен. 
Изследването потвърждава тенденцията, вече проследена от предишни 
изследвания, към увеличаване на възрастта при започване на съжителство. 
Изследването, извършено от Център «Амалипе» през 2010 г., очертава средна 
възраст от 18.4 - 18.8 години за започване на съжителство, а най-често срещаната 
възраст е 17 години.51  Настоящото изследване не само потвърждава тази 
тенденция, но показва ясно увеличение в тази посока. 47,62% от анкетираните 
посочват, че са заживели с партньор на възраст между 18 и 24 години; докато 
предишното проучване показа, че на възраст от 18 г. делът на лицата в 
съжителство с партньор е 50%. Обратно, настоящото изследване показва, че само 
34,29% се женят преди навършване на 18 години. 

Може да се очаква разлика в ситуацията при мъжете и жените; проучването 
потвърждава това. 13,11% от жените спрямо 3,57% от мъжете се омъжват, преди 
да навършат 14 години. Забелязва се и голяма разлика във възрастовата група от 
18 до 24 години. 
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В същото време възприятието за възрастта за встъпване в брак, съществуващо в 
ромската общност, сочи малко по-ранна възраст за създаване на семейство. 
Диаграмите по-долу показват разликата между възприятието за възрастта за 
встъпване в брак и реалната възраст, в която хората заживяват с партньор. Тази 
разлика е, вероятно, резултат от стереотипите за брака, съществуващи и в 
ромската общност. Често разпространяваният мит сред преобладаващото 
население "Ромите винаги се женят рано: това е тяхна традиция" се отразява и на 
общността: "Не можем да променим нашите традиции: ние се женим рано". 
Въпреки това, резултатите от проучването от 2015 г. показват, че традициите 
наистина се променят и че процесът на модернизация се случва по-бързо в 
действителността, отколкото в нашите умове. 

Ясен модел обаче се наблюдава по отношение на образованието и ранните 
бракове. Нивото на образование на анкетираните е най-значимият и отличителен 
фактор за ранното започване на неофициално съжителство и брачен живот. 
Увеличаването на възрастта на първо съжителство и първи брак е в пряка връзка 
с нивото на образование. Колкото по-високо е нивото на образование, толкова по-
късно започват брачните и небрачни връзки. 60% от хората с основно или 
незавършено основно образование създават семейство преди навършване на 14 
години и 81.31% от хората, оженени преди навършване на 18 години, са с начално 
или основно образование. Обратното, почти 40% от хората, които са сключили 
брак след навършване на 18 години (37.56%), имат завършено средно или по-
високо образование. 

 

 

Образованието се отразява значително и на възрастта на започване на сексуални 
отношения. 88,24% от анкетираните с висше образование заявяват, че са 
започнали сексуален живот след 16-годишна възраст, а 55,17% от анкетираните с 
по-ниско от завършено основно образование вече са правили секс до 16-годишна 
възраст; 44,14% са започнали сексуалния си живот след 16-годишна възраст. 
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ДЕЦА И СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ 
 
Както бе обяснено по-горе, ромската общност в България не е хомогенна. В 
рамките на общността съществуват подгрупи със значителни разлики в религия, 
език, самоидентификация, традиционни художествени занаяти, календарни и 
семейни празници и други културни традиции. Има и групови различия по 
отношение на децата и семейното планиране. Както показва национално 
представително проучване, направено през 2010 г., разделянето на подгрупи 
засяга значими явления като типа домакинства, съжителството и брака и т.н.52 
Настоящото проучване показва също групови особености и различия по 
отношение на децата и семейното планиране.  
 
Както бе обяснено по-горе, ромското население в област Велико Търново се 
състои от многообразни ромски групи. Изследването е направено така, че да 
обхване голяма част от тях. В резултат на това се отчитат не само общите 
характеристики, споделяни от почти всички ромски групи и местните общности, 
но и специфичните такива, които могат да бъдат намерени само в определени 
групи и места. 
 
 
 
По отношение на децата и семейно планиране изследването показва следните 
характеристики: 

1. Средният брой деца в едно семейство е 2,5. Този брой е малко по-нисък в 
сравнение със средния брой деца в ромското семейство на национално 
ниво, изчислен като 2,6 при последното преброяване на населението през 
2011 г. В същото време този брой е значително по-нисък в сравнение с 
широко разпространения обществен стереотип - често повтарян от 
медиите - че ромите имат много деца.53. 

 
Тенденцията към намаляване на средния брой на децата в ромското семейство е 
дългогодишна тенденция на национално ниво в България. Ромите в област 
Велико Търново се вписват напълно в тази тенденция. 
 
Изследването показва групови различия по отношение на броя на децата. Групата 
на дасикане рома (роми-християни, които често се самоопределят като българи) 
изглежда има най-малък брой деца - 2,13. Близо до тях е групата на рударите с 2,3. 
Над средния брой деца за област Велико Търново има миллетът (турскоезични 
роми мюсюлмани) - 2,57 и групите, които се обявяват за роми (предимно 
бургуджии и калдараши) - 2,62.    
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Дори сред групите с най-голям брой деца средната стойност не надвишава 3. 
Изглежда моделът с две деца е устойчив сред групата на бургуджиите. Въпреки че 
те се явяват една от най-консервативните групи роми в България54, бургуджиите 
са изоставили патриархалния модел с много деца и са възприели модела с две 
деца още преди 2 поколения. Подобно на бургуджиите, групата на калдарашите 
също има малък брой деца: две или три, ако първите две деца са момичета. 
Традицията на тази група изисква синът да се грижи за родителите си, докато 
дъщерята става част от семейството на младоженеца. Ето защо калдарашите 
обикновено раждат трето дете, ако първите две са от женски пол. 

 
Другата съществена разлика по отношение на средния брой деца идва от 
възрастовата група на анкетираните. Цифрите ясно показват, че по-младите или 
например, ромите на възраст от 19 до 29 години, имат 2,12 деца; тези на 30 до 39 
години имат 2,44 деца. Този брой се увеличава с възрастното поколение на 40-49 
години, които са с до 2,82 деца на семейство. Сред ромите над 50 години средният 
брой деца е малко по-малък (2,65), но извадката не е представителна в тази 
възрастова група: поради високия процент на смъртност в някои местни 
общности жените от най-маргинализираните семейства (които обикновено имат 
по-голям брой деца) са починали и не могат да бъдат взети предвид при 
проучването. 
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Като обобщение, проучването ясно регистрира тенденция към намаляване на 
средния брой деца в ромската общност. Семейства с голям брой деца все още 
съществуват, но те са изключение и не оказват влияние върху основната 
тенденция. 

  
2. Възраст за раждане на първо дете и първо внуче: изследването ясно 

показва, че в днешно време ранните раждания не са преобладаваща 
тенденция сред ромите в област Велико Търново, а изключително ранните 
раждания са изключение. По-голямата част от ромите, които имат деца, 
съобщават при проучването, че за пръв път са имали дете след 18-годишна 
възраст: над 59% (по-точно 32,47% на възраст от 18 до 20 години и 26,62% 
на възраст над 20 години). По-малко от една трета, или 31,17% , съобщават, 
че за пръв път са имали дете на възраст от 14 до 18 години, а 3,25% са 
имали изключително ранно раждане на възраст под 14 години. 
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Подобно на средния брой деца, възрастта за раждане на първо дете е свързана с 
групови различия. Ранните раждания са изключение сред дасикане рома - 12,5% 
от тях раждат първото си дете на възраст между 14 и 18 години и не е 
регистриран нито един случай на изключително ранно раждане (под 14-годишна 
възраст). Огромното мнозинство от тази група - 87,5% - ражда на възраст над 18 
години. Сред рударите също не е регистрирано изключително ранно раждане и 
ранните раждания са малко под средното за област Велико Търново - 31,15%. 
Повече от две трети от рударите - 68,85% - раждат на възраст над 18 години. Сред 
тази група най-голям дял - 42,62% - раждат първото си дете след 20-годишна 
възраст. 
 
Повече от 63% от анкетираните от групите, които се самоопределят единствено 
като роми, също съобщават за първо раждане след навършване на 18 години. 
Ранните раждания са значителен дял (почти 37%), но не и преобладаващ такъв. 
Най-ниската възраст за раждане на първо дете е регистрирана сред миллета: 
почти 57% от тях раждат първото си дете след 18-годишна възраст, а повече от 
43% - под тази възраст. Сред групата на миллета изключително ранните 
раждания са също над средните стойности за област Велико Търново - 5,43%. 
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Тенденцията към увеличаване на възрастта за раждане на първо дете се 
забелязва, когато се сравняват съответните проценти на анкетирани от различни 
възрастови групи. Колкото по-млада е възрастовата група, толкова по-голям е 
делът на анкетираните, които съобщават за първо раждане след 18-годишна 
възраст: от 56% в групите над 40 години, през 63,76% за възрастовата група от 30 
до 39 години, до 72,39% за по-младите роми на възраст от 20 до 29 години. Не е 
изненадващо, че делът на ражданията след 20 години също се увеличава сред по-
младите възрастови групи. 
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Описаните тенденции се потвърждават от възрастта на раждане на внуци. 

Според проучването средната възраст за раждане на първо внуче сред ромите в 
област Велико Търново е 39 години. Като цяло, средната стойност от 39 години за 
първо внуче е прокси-индикатор за увеличаването на възрастта за раждане на 
първо дете. 

 
Фактът, че повечето от ромите в област Велико Търново раждат първото си 

дете на възраст над 18 години и тенденцията към увеличаване на тази възраст 
рязко противоречат на широко разпространения обществен стереотип за 
"ранните ромски раждания", както и на някои публикации в медиите, които се 
опитват да наложат представата за изключително ранните раждания при всички 
роми. Това също така потвърждава устойчивата тенденция към модернизация 
сред ромската общност в област Велико Търново и в България като цяло. 

 
3. Противозачатъчни средства: Изследването показва, че около половината от 

жените от ромски произход, които правят секс, не използват никаква 
форма на контрацепция. Основната причина е, че това се счита за основно 
мъжка отговорност - 77 отговора. Традицията също е фактор, но с 
относително по-малка важност: 18 отговора. Другите фактори са 
стереотипи, които свързват контрацепцията с проституцията (10 отговора) 
и др. Абортът също се счита за контрацепция: около 20% от жените от 
ромски произход, включени в изследването, посочват, че са използвали 
аборта като средство за контрацепция. 

 
Сред мъжете от ромски произход липсата на всякаква контрацепция е рядък 
случай: по-малко от 10%. Огромното мнозинство (почти 90%) използват 
презервативи. Също така се използват прекъснатият полов акт и традиционните 
методи, макар и в значително по-малка степен: съответно 14% и 16%. 
 
Медицинските работници, приятелите, телевизията, интернет и училището (т.е. 
фактори извън семейството) са основните източници на информация за 
противозачатъчните средства. Те са следвани от братя / сестри и от възрастните 
хора в семейството. Изглежда някои културни табута продължават да 
предотвратяват разпространението на информация за противозачатъчните 
средства в семейната среда. Поради това се използват външни фактори за 
запълване на липсващата информация. 
 

Ползвали ли сте някой от контрацептивните методи, посочени по-
долу? 

  Жени  Мъже  

Презервативи  193 129 

Противозачатъчни хапчета за жените  91 Без отговор 

Спешни хапчета след секс за жените 44 Без отговор 

Спирала  51 Без отговор 
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Прекъснат полов акт 41 21 

Календарен метод  19 1 

Традиционни методи  17 27 

Аборт  29 Без отговор 

Никога не ползвам каквито и да е методи 80 13 

Не правя секс 30 2 
 

 
 

Интересен факт е, че медицинските работници се явяват най-популярният 
източник на информация по отношение на контрацепцията - 183 отговора. 
Изглежда, че между медицинските работници и ромите в област Велико Търново 
съществува висока степен на взаимно доверие, което е рядко изключение на 
национално ниво. Логично обяснение за това може да е дейността на Център 
«Амалипе» за подобряване на работата на медицинския персонал в ромската 
общност. По-конкретно, от 2011 г. организацията изпълнява програма за 
въвеждане на мониторинг на здравните услуги в общността, който обединява по 
структуриран начин ромите (включително активисти на ромската общност) и 
медицинските работници. Разширяването на този модел в други места може да 
има ценен принос за подобряване на семейното планиране в ромската общност. 
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Училището също е фактор за получаване на информация за противозачатъчните 
средства: 111 анкетирани го посочват като един от основните източници. 61 
включват специализирани лекции или събития. Очевидно е, че ролята на 
образователните дейности, насочени към повишаване на информираността на 
младите хора за контрацепцията, е значителна. Тези дейности трябва да бъдат 
насърчавани. 

 
Трето направление за подобряване на превенцията в ромската общност, която 

трябва да се развива, е работата със семействата. Преодоляването на културните 
табута по отношение на противозачатъчните средства в семейна среда ще 
увеличи значително тяхното използване. 

 

НАГЛАСИ ОТНОСНО ВРЪЗКИТЕ 

Както бе споменато по-горе, ключова ценност, характеризираща ромската 
общност в България, е непорочността на момичето преди брака. Следователно, 
първият акт на съжителство се счита де факто за създаване на семейство. В 
същото време в рамките на ромската общност официалният брак има ниска 
важност съгласно възприятието на общността за създаване на семейство. Според 
изследването повечето от анкетираните (48,57%) гледат на хората, които живеят 
заедно, като на семейство, без значение дали  имат официален брак или не. В 
същото време интересна тенденция сред ромите от област Велико Търново е 
повишаването на процента на официалните бракове и намаляване на значението 
на общностната брачна церемония. 

Типичните форми на брак сред ромите не са правно признати от 
макрообществото без наличие на граждански акт. В годините на 
социалистическия режим нерегистрираното съжителство бива постоянно 
критикувано. Независимо от това, след 1980 г. много от ромите в България 
сключват граждански брак не поради външен натиск, а поради значително 
високия отпускан "сватбен заем", който им дава възможност за самостоятелно 
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начало чрез покупката на къща, обзавеждане и автомобил. Данните от 
проведените през 1992 г. и 2001 г. преброявания на населението потвърждават 
това. Във всяка възрастова група от 25 до 39 години около 86% от ромските жени 
са сключили граждански брак, а във възрастовата група от 30 до 39 години 
приблизително 90% от мъжете са сключили граждански брак, т.е. въпреки 
ранното фактическо начало на семеен живот в нерегистрирано съжителство в 
средните възрастови групи се наблюдава значително по-високо ниво на законен 
брак, характерен и за другите етнически групи в страната (Пампоров, 2006). 

Без значение каква е реалната ситуация, устойчива тенденция в нагласите на 
хората е твърдението, че възрастта от 18 години е разумната възраст за женитба. 

Първият въпрос в Модул 5 има за цел да проследи тенденциите кога 
общественото мнение (мнението на съседите ви в общността) започва да 
определя вашите действия. Той е пряко свързан с отношението на ромите към 
ранния сексуален живот и репродуктивната им култура. На практика зад този 
въпрос се крие следният: Подходяща ли е възрастта от 14-15 години за започване 
на полов (и съответно семеен) живот? 

Иванчо и Марийка живеят в съседни къщи. Те се познават, откакто са родени. 
Когато стават на 14-15 години, внезапно разбират, че са влюбени един в друг и 
искат да правят секс. Какво трябва да направят? 

 

Изследването регистрира различни нагласи в различните групи от 
анкетирани, особено в зависимост от тяхната етническа самоидентификация. С 
най-патриархален модел е групата на тези, които се идентифицират като роми, 
поради големия дял на бургуджиите, които са сред най-традиционните роми. Тя е 
единствената група, в която разрешението на родителите е с по-голям дял от 
изчакването. Този консерватизъм, типичен за групата, се наблюдава и в отговора 
на въпроса дали двойката може да прави секс, ако е влюбена. Едва 3,38% от 
хората с ромска идентичност избират този отговор. Дори в групата на миллета се 
наблюдава положителна промяна. Предишни изследвания показват, че те са една 
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от най-консервативните групи. Въпреки това, настоящото изследване показва, че 
сега повече от 50% от анкетираните от тази група биха предпочели да изчакат, 
докато младата двойка стане на 18 години. Тежестта на разрешението от 
родителите е най-ниска в групата на рударите, която често се счита за една от 
най-модернизираните и образовани ромски групи. Освен това, рударите се 
доказват и като по-отворени по отношение на секса, ако младите хора са влюбени; 
въпреки че повече от 2/3 от хората смятат, че трябва да се изчака до навършване 
на 18-годишна възраст. Въпреки това трябва да се отбележи, че разликите между 
групите са в границите на статистическата грешка. 

 

 Общо  
Миллет  Роми  Рудари  Българи  Други  

Трябва да получат разрешение от 
родителите си  

32.52% 
37,22% 61,49% 7,38% 44,00% 12,50% 

Трябва да изчакат определено време  50,15% 
50,67% 27,70% 66,39% 56,00% 50,00% 

Могат да правят секс, ако са влюбени  8.99% 
9,42% 3,38% 19,67% 0,00% 12,50% 

Друго  4.17% 
2.69% 7.43% 6.56% 0,00% 25.00% 

 

 

 

Положителната тенденция в промяната на отношението може да бъде много ясно 

проследена при сравняване на данните от 2010 г. и 2015 г. Можем да видим, че през 

2015 г. най-съществената разлика е възприемането на възрастта от 18 години като 

минимална за започване на семеен живот или сексуална връзка. Наблюдава се  и 
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значителен спад в предпочитането на сексуалната връзка, ако момчето и момичето са 

влюбени, в полза на изчакването, докато навършат 18 години. 

 

Промяна в патриархалния модел за вземане на решения по отношение на брака се 
наблюдава и при следния въпрос: "Кой трябва да даде разрешение за женитба". 
Първото, което отбелязваме, е споделената отговорност на родителите на 
двойката и липсата на доминиране на едната страна над другата. Вторият важен 
момент е, че е налице промяна в тежестта на мнението на бабата и дядото спрямо 
това на родителите. Това е също знак за модернизация, тъй като според 
патриархалната традиция решенията за рода и общността винаги се вземат от 
най-старите хора в рода. 

Кой трябва да даде разрешение за женитба?   
Това зависи от родителите / бабата и дядото на Иванчо. 22,37% 
Това зависи от родителите / бабата и дядото на Марийка. 15,71% 
Родителите трябва да решат заедно. 50,09% 
Това зависи от други хора в общността. 3,14% 
Никой – ако момчето и момичето се обичат, те могат да се оженят. 7,58% 

Друг  1,11% 
 

Ако това зависи от семейството / общността и трябва да посочите най-
влиятелното лице в този процес, кое ще е това лице?   

Майката на момичето 21,26% 

Бащата на момичето 19,09% 

Бабата на момичето 7,95% 

Дядото на момичето 6,19% 
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Майката на момчето 11,97% 

Бащата на момчето 17,65% 

Бабата на момчето 6,40% 

Дядото на момчето 6,30% 

Друг  3,20% 
 

Въпреки това трябва да признаем, че изходната хипотеза за потенциален 
риск от насилствени бракове в ромските общности – в които родителите решават 
независимо от волята на децата си - в този случай е по-скоро отхвърлена. 38,93% 
от анкетираните смятат, че трябва да се подчиняват на решението на родителите 
си във всички случаи спрямо 42,45%, които смятат, че трябва да изчакат до 
навършване на 18 години. Както бе споменато по-горе, категорична необходимост 
от съгласие от страна на родителите се наблюдава ясно при ромите (бургуджии) и 
групата на миллета. 

В същото време се наблюдава още една положителна промяна на база 
отговорите на въпроса "Защо трябва да изчакат, за да правят секс". Почти 48% от 
отговорите посочват, че "Те първо трябва да завършат училище", с лек превес на 
отговора "Първо трябва да направят сватба" (47,20%).55.  Трети по ред е отговорът 
"Те все още са млади - няма да знаят как да се предпазят", което показва, че този 
проблем застава по-високо в дневния ред на ромската общност. 

 

 

Тенденцията се потвърждава и от въпроса "Един ден родителите на Марийка ѝ 
казват, че е време да се омъжи и че са намерили подходящ съпруг за нея. Какво 
трябва да направи Марийка?" 60,40% от отговорите посочват, че момичето трябва 

                                                 
55

 Общата сума надхвърля 100%, тъй като са били възможни повече от един отговор на този въпрос. 
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да помоли родителите си да не я омъжват, тъй като тя е твърде млада спрямо 
29,87% от хората, които смятат, че тя трябва да приеме избора на родителите си, 
тъй като това е традицията и те знаят кое е най-добро за нея. 

Следващият набор от въпроси има за цел да проучи отношението към ранната 
нежелана бременност като резултат от ранното начало на полов живот. Зад 
отговорите на този въпрос са скрити три въпроса: 1) Трябва ли момиче на възраст 
от 14 или 15 години да задържи детето; ако "да", тогава 2) Може ли нежеланата 
бременност да се превърне в причина за ранен брак ?; а ако "не", тогава 3) Трябва 
ли тя да сложи край на бременността си тайно от родителите си или те трябва да 
са наясно с нейното състояние? 

Почти 60% от анкетираните (59,41%) отговарят, че младите хора трябва да се 
оженят и да запазят бебето, вместо момичето да прави аборт, независимо дали 
със или без знанието на родителите. Акцентът в първия отговор трябва по-скоро 
да пада върху втората част на изречението "да запазят бебето", като се има 
предвид също така, че децата са най-високото ниво в скалата на ценностите от 
ромска гледна точка. Тук въпросът за брака е по-скоро инерция, отколкото 
движеща сила за брак (впрочем според един от въпросите в изследването 
перспективата на самотната майка става все по-популярна в общността). 
Следващият въпрос потвърждава това, тъй като 53,54% избират опцията "да роди 
бебето и да го отгледа като самотна майка". Въпреки това, в някои от най-
консервативните и патриархални общности като групите на бургуджиите и 
миллета това може да се окаже и фактор за ранен брак. 

 

 

От друга страна тази част от изследването разбива един от стереотипите, широко 
споделяни от преобладаващото население, относно ромската общност: жените от 
ромски произход раждат бебета и ги оставят за осиновяване. В действителност 
само 3,67% от анкетираните (14 от 381 души, отговорили на този въпрос) 
заявяват, че биха могли да ги оставят за осиновяване. Само 3 от 381 анкетирани 
отговарят, че биха родили в чужбина и продали бебето на жена, която не може да 
има деца, което е друг мит за "пазара на бебета", организиран от жените от 
ромски произход. 
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ЦЕННОСТИ 

Изследването, проведено в рамките на проекта „Ранните бракове - култура или 
злоупотреба" се фокусира върху няколко области от ценности по отношение на 
ромските представи. 

Първият набор от въпроси в този раздел изследва нагласите и ценностите, 
свързани със семейството, създаването на семейство и социалните роли на мъже 
/ жени, деца / родители. Изследването показва, че тенденциите на ценностите в 
ромската общност до голяма степен отразяват тенденциите в макрообществото 
по отношение стойността на брачната институция. Проучване, извършено от 
българския социолог Алексей Пампоров през 2008 г., показва, че 28,9% от хората 
считат брака за отживелица; обаче в статията "Кризата на брачната институция, 
фамилизмът и новите семейни форми" той предвижда, че до няколко години 
процентът на хората, разочаровани от семейната институция, ще се увеличи до 
40%.56 Настоящото проучване сочи, че 35,48% от анкетираните са на мнение, че 
бракът е остарял като институция, което се доближава до броя, предвиден от 
Пампоров. Анкетираните обаче не отхвърлят съжителството, а само брака като 
институция. Ето защо 88,18% от тях възприемат хората, живеещи заедно, като 
семейство и зачитат правото на хората, които не са женени, да живеят заедно, ако 
искат това. В същото време, тези, които запазват вярата си в семейната 
институция, стабилно вярват в нея. 55,85% заявяват, че бракът е обвързване до 
живот и не може да бъде разрушаван. Процесът на модернизация е допълнително 
илюстриран с факта, че почти 64% посочват, че родителите не трябва да уреждат 
брака на децата си. В допълнение, несъгласието с твърдението, че едно момиче 
трябва да се омъжи на възможно най-ранна възраст, за да запази непорочността 
си, достига 80,47% и над 83% (83.37%) заявяват, че момчетата и момичетата 
трябва първо да завършат училище и тогава да създават семейство. 

                                                 
56

 А. Пампоров., “Кризата на брачната институция, фамилизмът и новите семейни форми”, стр.154-171, 

В: Георги Фотев, ред. Европейските ценности в днешното българско общество. София, 2008 г, 155 
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Смятате ли за вярно следното? Общо  

  Да  Не  
Не 

знам 

Бракът е отживелица. 35,48% 59,76% 4,76% 

Хора, които не са женени, имат право да 
живеят заедно, ако желаят това. 88,18% 10,64% 1,18% 
Бракът е обвързване до живот и не може да 
бъде разрушаван. 55,85% 42,72% 1,43% 

Родителите са тези, които следва да уредят 
брака на децата си.  34,43% 63,68% 1,89% 
Момичетата трябва да се омъжат на 
възможно най-ранна възраст, за да запазят 
непорочността си. 15,53% 80,47% 4,00% 

Хората, които нямат щастлив брак, имат 
право да се разведат. 84,80% 14,01% 1,19% 

Жената трябва да има деца, за да е истинска 
жена. 48,58% 50,47% 0,95% 

Мъжът трябва да има деца, за да е истински 
мъж. 44,15% 54,65% 1,19% 

За да бъде едно дете щастливо, то трябва да 
бъде отгледано от майка си и баща си 86,63% 10,98% 2,39% 
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едновременно. 

Жените могат да имат деца, дори да не са 
омъжени (да бъдат самотни майки). 73,75% 23,15% 3,10% 
Когато децата навършат 18 – 20 години, те 
трябва да заживеят отделно от родителите 
си. 50,12% 42,24% 7,64% 

Работещите майки могат да имат същите 
топли и всеотдайни взаимоотношения с 
децата си, както майките, които не работят. 68,08% 29,81% 2,11% 

По-правилно е майките да се грижат сами за 
децата си вместо да ги пращат на детска 
градина. 19,34% 76,89% 3,77% 
По-големите деца трябва да поемат грижата 
за по-малките. 68,67% 26,99% 4,34% 
Момчетата и момичетата трябва първо да 
завършат училище и тогава да създават 
семейство. 83,37% 13,30% 3,33% 

 

Като допълнение към това с няколко въпроса се опитахме да проследим ролята на 
семейството и отговорностите в рамките на семейството (включително ролите и 
отговорностите на двата пола). Това включи и въпроса за семейния бюджет. 
Интересно е, че преобладаващата част от анкетираните посочват, че и двамата, 
жената и мъжът, са еднакво отговорни за семейния бюджет, което вече е ясен 
знак за интензивността на процесите на модернизация и еманципация на жената 
в ромската общност. Това допълнително се потвърждава и от един от въпросите 
по-горе, който отдава необходимото уважение и значение на работещите жени. 
68,08% от анкетираните са съгласни, че една майка, която работи, може да има 
същите топли и всеотдайни взаимоотношения с детето си, както майката, която 
не работи. Тази промяна се наблюдава и в друг модел в общността. Не преди 
дълго е било възприемано за неподходящо от общността майките да  изпращат 
децата си на детска градина, вместо да се грижат за тях у дома. Това автоматично 
е предполагало, че те не са добри майки. Сега виждаме, че почти 80% от 
анкетираните не са съгласни с тази норма на общността от близкото минало. 

Тенденциите, описани по-горе, могат да бъдат лесно проследени, когато се 
разгледат ролите и отговорностите на двата пола по отношение на децата и 
полагането на грижи за децата. Тук процесът на еманципация е още по-очевиден. 
84,54% от анкетираните са съгласни, че бащата и майката трябва да имат равни 
отговорности по отношение на отглеждането на децата и тяхното образование. 
Последното досега определено беше област, заемана от жените в семейството. 

И все пак, и по двата въпроса: финансова отговорност и отговорност на двата пола 
за отглеждането на децата, се наблюдава разлика в мнението на анкетираните 
мъже и жени, но тя не е толкова голяма, че да окаже значително влияние върху 
общата тенденция към модернизация. 
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Кой трябва да се грижи за 
семейния бюджет? Общо  Ж M 

Бащата  16,22% 9,73% 27,45% 

Майката 7,26% 4,67% 11,76% 

И двамата, мъжът и жената 76,27% 85,60% 60,13% 

Друг  0,24% 0,00% 0,65% 

Кой трябва да поеме грижите по 
отглеждането на децата и 
тяхното образование?   Ж M 

Бащата  1,93% 1,91% 2,01% 

Майката 13,29% 0,24% 15,44% 

И двамата, мъжът и жената 84,54% 86,64% 81,88% 

Друг  0,24% 0,00% 0,67% 

 

Последният раздел има за цел да изследва сексуалността и ценностите по 
отношение на сексуалните отношения, аборта и по-специално въпросите, 
свързани с ранните бракове. Въпросът за абортите е деликатен и, в същото време, 
важен маркер за ценностната система на ромското семейство. Неяснотата на 
въпроса разкрива два много важни момента. Първият от тях е, че повечето от 
хората смятат аборта преди 16-годишна възраст за неправилен. Вероятно това е 
свързано не само с разбирането на здравословния аспект на проблема, но и с 
виждането за високата ценност на децата в ромската общност. Категоризацията 
на данните показва, че жените са по-загрижени за това. 

 

 

Можем да проследим същата тенденция по отношение на половия акт като цяло. 
Положителен знак е, че повече от 85% от анкетираните не приемат половия акт 
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преди 14-годишна възраст, а 62,53% смятат, че дори и при навършени 18 години е 
все още рано за полов акт. Тук отново процентите са по-високи при жените, които 
вече показват, че са по-склонни да променят своето възприятие за ранните 
бракове, вземайки предвид тези два основни проблема: половия акт и аборта. 
Най-вероятно това се основава на личния им опит, който мъжете нямат, така че 
по-висок процент от последните биха могли да приемат сексуални отношения 
преди навършване на 14 години. Ето защо при организирането на кампании и 
дейности за борба с ранните бракове, жените трябва да бъдат основните целеви 
групи, тъй като там промяната вероятно ще се случи по-бързо. 

 

 

 

В същото време много повече хора възприемат аборта като опция, ако жената е 
омъжена и вече има деца. Предполагаме, че това е свързано и с разбирането за 
аборта като за метод за контрацепция, както беше посочено в проучването на 
ранните бракове, извършено по-рано. Тук отново можем да видим разликата 
между половете в отговорите. За омъжена жена мъжете са по-малко склонни да 
приемат аборта, ценейки всяко дете на семейството, без значение колко трудно е 
за жената. Така че, сравнявайки отговорите на двата въпроса, можем да заключим, 
че мъжете са по-склонни да приемат аборта, ако бъдещото дете все още не 
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принадлежи на семейството, но след създаване на семейството всеки нов живот 
принадлежи на това семейство и е по-малко вероятно да се съгласят на аборт. 

 

В същото време, по отношение на сексуалните отношения с партньор, различен от 
съпруг / съпруга, мъжете са по-склонни да ги приемат, както за мъжете, така и за 
жените (като за мъжете това е по-приемливо). 

 

Когато говорим за проституция обаче, както се очакваше, това е въпрос, по-
подходящ за мъжете, отколкото за жените. 27,74% от отговорите на мъжете са в 
полза на проституцията, а само 5,19% от жените я възприемат като правилна. 
Налице е още по-голямо различие между половете по отношение на сексуалните 
отношения преди брака. 44,52% от мъжете ги възприемат като подходящи 
(вероятно без да имат предвид собствените си дъщери) спрямо 18,52% от жените. 

Следващият набор от въпроси ясно показва, че има много пропуквания в 
замръзналото езеро на традициите на ранния брак и ледът е започнал да се топи: 
нужен е само катализатор. Следващите въпроси потвърждават, че: 
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 68,63% не са съгласни, че родителите трябва да решават за кого да се ожени 
детето им. 

 Около 50% от анкетираните смятат, че момичето (или момчето и момичето) 
трябва да избягат, ако момичето не обича мъжа, за когото трябва да се омъжи, в 
случай че не получат разрешението на родителите си или родителите на 
младоженеца не разполагат с парите, искани от родителите на момичето. 

 Около 60% не са съгласни, че родителите трябва да искат пари от младоженеца, 
ако дъщеря им е девствена преди брака. 

 

Смятате ли за правилни следните?    

Аборт, ако жената е на възраст под 16 г. Общо Ж M 

Да  14,66% 10,45% 21,94% 

Не  83,69% 89,55% 73,55% 

Не знам 1,65% 0,00% 4,52% 

Аборт, ако жената е омъжена и има вече 
деца.   

Ж M 

Да  78,17% 84,81% 66,67% 

Не  18,31% 14,07% 25,64% 

Не знам 3,52% 1,11% 7,69% 

Аборт, ако детето е от мъж, когото тя не 
обича.  

Ж M 

Да  64,32% 62,96% 66,67% 

Не  30,99% 33,33% 26,92% 

Не знам 4,69% 3,70% 6,41% 

Връзката на жена с друг мъж, различен от 
нейния съпруг  

Ж M 

Да  13,18% 10,00% 18,71% 

Не  82,12% 84,81% 77,42% 

Не знам 4,71% 5,19% 3,87% 

 Връзката на мъж с друга жена, различна 
от неговата съпруга  

Ж M 

Да  12,44% 7,04% 21,79% 

Не  81,69% 87,04% 72,44% 

Не знам 5,87% 5,93% 5,77% 

Съвместен живот на мъж и жена без брак 
 

Ж M 

Да  71,29% 76,03% 62,91% 
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Не  27,27% 22,85% 35,10% 

Не знам 1,44% 1,12% 1,99% 

Развод  Ж M 

Да  53,07% 56,30% 47,40% 

Не  41,75% 40,37% 44,16% 

Не знам 5,19% 3,33% 8,44% 

Раждането на дете и  самостоятелното му 
отглеждане от несемейна жена  

Ж M 

Да  46,01% 45,56% 46,79% 

Не  46,71% 47,41% 45,51% 

Не знам 7,28% 7,04% 7,69% 

Сексуални отношения преди 14-годишна 
възраст  

Ж M 

Да  12,53% 4,10% 27,10% 

Не  85,11% 94,03% 69,68% 

Не знам 2,36% 1,87% 3,23% 

Сексуални отношения преди 18-годишна 
възраст  

Ж M 

Да  36,28% 37,59% 33,99% 

Не  62,53% 60,90% 65,36% 

Не знам 1,19% 1,50% 0,65% 

Сексуални отношения преди брака  Ж M 

Да  28,00% 18,52% 44,52% 

Не  70,12% 81,11% 50,97% 

Не знам 1,88% 0,37% 4,52% 

Проституция   Ж M 

Да  13,41% 5,19% 27,74% 

Не  84,47% 94,07% 67,74% 

Не знам 2,12% 0,74% 4,52% 

Вземане на решение от родителите за 
кого да се ожени детето им  

Ж M 

Да  27,36% 26,49% 28,85% 

Не  68,63% 70,15% 66,03% 

Не знам 4,01% 3,36% 5,13% 

Бягство на момичето, ако не обича мъжа, 
за когото трябва да се омъжи.  

Ж M 
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Да  51,06% 49,25% 54,19% 

Не  32,86% 27,61% 41,94% 

Не знам 16,08% 23,13% 3,87% 

Искане от родителите на пари от 
младоженеца, ако дъщеря им е девствена 
преди брака  

Ж M 

Да  31,67% 30,22% 34,21% 

Не  59,76% 59,33% 60,53% 

Не знам 8,57% 10,45% 5,26% 

Бягство на момичето и момчето, в случай 
че не получат разрешението на 
родителите си  

Ж M 

Да  43,86% 42,42% 46,36% 

Не  49,16% 52,27% 43,71% 

Не знам 6,99% 5,30% 9,93% 

Бягство на момичето и момчето, ако 
родителите на момчето не разполагат с 
парите, искани от родителите на 
момичето  

Ж M 

Да  53,32% 53,51% 52,98% 

Не  31,04% 26,20% 39,74% 

Не знам 15,64% 20,30% 7,28% 
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ИТАЛИЯ 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

Изследването в Италия обхвана 351 души, от които 57% мъже и 43% жени. 

Възраст жени

age 14- 18 age 19- 29

age 30- 39 age 40- 49

age 50- 59 older than 60

       

Възраст мъже

age 14- 18 age 19-29

age 30- 39 age 40- 49

age 50- 59 older than 60

 

 

Необходимо е да се вземе предвид, че понякога само идентификацията не може да 
се сведе до строга категория като тази на националността. Много хора са женени 
за партньори от неромски произход и са част от диаспората на своята общност 
(например бежанци от Балканите). 
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30%

3%
21%

37%

2% 2% 5%

националност

роми от Косово роми от Албания Ашкалии

роми от Македония роми от Черна гора роми от Босна

синти

 

 

В Италия няма данни за нивото на образование на хората въз основа на 
етническия или национален произход. Има данни, разграничаващи италианците и 
другите националности в Италия; ромите, обаче, само пресичат тези категории,  
тъй като са едновременно и чуждестранни, и италиански граждани. От нашето 
проучване можем да заявим, че в сравнение с по-старите поколения, които са 
анкетирани, по-младите поколения посещават училище за по-дълъг период от 
време. 
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образование

без образование незав.начално начално незав.основно

сновно незав.средно средно

 

 

РОМСКОТО ДОМАКИНСТВО 

Типът на къщите на нашата извадка от анкетирани е много различен. Както 
видяхме по-горе, всички са от следните области на Флоренция: Poderaccio Camp, 
със сглобяеми къщи; обществени апартаменти, предоставени от общината; 
апартаменти под наем в Quartiere 3, Quartiere 4, Quartiere 5 и Guarlone. Извън 
Флоренция е анкетирано голямо семейство на синти в Прато. Всички анкетирани 
имат тоалетни, водопроводна инсталация, електроенергия и природен газ. 

10%

9%

4%

9%

1%

10%

10%6%
1%

10%

8%

11%

11%

Имате ли в къщи?

plumbing

video, DVD

Satellite/ Cable TV

Elettric/ gas stove

Wood stove

Refrigeretor

Washing machine

Computer

Telephone (land line)

 



 
 
 
 

 

112 
 

 

50% от хората декларират, че живеят в самостоятелна къща; 1% живеят в част от 
къща. 6% живеят в блок с по-малко от 10 апартамента, докато 22% от хората 
живеят в блок с повече от 10 апартамента. Почти 2% от хората декларират, че 
живеят в барака или друго подобно жилище. 18 синти, 5% от нашата извадка, 
живеят във вариант, непредвиден в нашия въпросник: мобилна къща. 15% от 
хората не са обявили къде живеят. 

 

50%

1%

6%

22%

1%
5% 15%

Вид на жилището

separate house

part of house

block < than 10 flats

block > than 10 flats

barrak

mobile house

no answer

 

Що се отнася до хората, които анкетирахме, не изглежда да има връзка между 
типа на домакинствата и самоидентификацията на хората; въпреки това трябва 
да се вземе предвид, че повечето от интервютата бяха взети от най-подходящата 
група роми в района на Флоренция: най-вече хора от Балканите, особено след 
войните на Балканите и в Косово. 

Съществува връзка между типа на домакинствата и условията на живот: налице е 
ясен модел при младите хора, които са склонни да живеят в апартаменти, като 
семейства, съставени от родители и деца. Семействата в лагери като Poderaccio 
най-често обединяват 2 или 3 поколения. Ромите около района на Флоренция, 
предимно новопристигналите от Източна Европа57, не са включени в 
изследването, но живеят в много маргинализирани селища, тъй като идват след 
избухването на войните на Балканите. 

Случаят на синтите в Прато, включени в проучването, се различава от случая на 
повечето от анкетираните роми във Флоренция: те са били италиански граждани 
в продължение на много поколения (например след Първата световна война). 
Тяхната история очевидно се отразява и на избора им на дом: всички живеят в 

                                                 
57 http://www.michelucci.it/sites/michelucci2-dev.etabeta.it/files/case_e_non-case_rom.pdf 
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район с мобилни къщи. Всички те са част от едно и също разширено семейство, 
въпреки някои бракове с роми от Балканите през последните 30 години. 

Ситуацията в големите градове на Италия и като цяло извън Тоскана изглежда 
много по-сложна, особено в лагерите, които са все още далеч от демонтиране.58. 

Като средна величина можем да посочим, че домакинството се състои от 5/6 
души. От 351 анкетирани, 169 души заявяват, че живеят с децата си (общо 2 
поколения); 186 заявяват, че живеят със собственото си поколение (включително 
братя и сестри и братя и сестри на партньора -  общо 1 поколение). Само 5 души 
живеят с баба и дядо, докато 124 анкетирани заявяват, че живеят със своите 
внуци, което означава, че 129 интервюирани живеят с общо 3 поколения. 4 души 
посочват, че живеят сами. 

 

38

35

26

1

колко поколения живеят във 
вашето домакинство

вашето 
поколение

 
 

 

                                                 
58Виж C. Stassolla Sulla pelle dei rom- il piano nomadi della Giunta Alemanno, Alegre, 2012 
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18%

13%

46%

17%
6%

колко стаи имате в домакинството

kitchen + 1 room

kitchen + 2 rooms

kitchen + 3 rooms

kitchen + 4 rooms

other

 

 

БРАК И ПАРТНЬОРСТВО 

Бракът е фундаментална институция в ромската култура, която има 
предназначение не само за възпроизвеждане на рода, но и защото представлява 
повод за нови съюзи и обединява семействата. На регистрацията на брака се гледа 
по различен начин от всяка общност. Най-общо може да се каже, че ромите на 
Балканите регистрират своите бракове на институционално равнище, след 
традиционно бракосъчетание. Ромите Синти, от друга страна, изглежда не се 
интересуват от официалното признаване на брака.  

 

Бракът между роми от Косово 

Както се посочва по-горе, ромите от Косово имат много различни традиции, в 
зависимост от мястото, където живеят и хората, с които обменят култура. Ромите 
Ascalie имат обичая да се женят по-късно от другите ромски групи, обикновено 
около 20-25 години. Традицията се спазва стриктно. Ритуалът по бракосъчетание 
се извършва на различни стъпки: обикновено чичото по майчина линия на 
младоженеца, така нареченият "Dajo", отива при семейството на булката като 
"stroinico", лицето, което иска ръката на булката. Те използват символичен език 
като: "чухме, че имате красиво цвете, ако Бог желае, ще дадете това цвете на сина 
ни". Те не спазват практиката за "купуване на булка", но имат обичая да искат 
много подаръци за булката и за нейните братя и сестри и баби. Ако stroinico и 
семейството на булката се договорят, те имат два дни за празнуване: по време на 
първия ден, всеки от съпрузите има свое тържество със свои гости; на втория ден, 
семейството на съпруга отива да "вземе" булката от дома на нейното семейство; 
около полунощ бракът се консумира, което е и най-важната част от празника. 
Девствеността на булката отразява честта и гордостта на нейното семейство, 
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поради което, ако честта не е нарушена, лицето, което отговаря за 
информирането на семейството, се дарява с подарък. След една седмица 
съпрузите отиват на вечеря при семейството на съпругата и след това тя прекарва 
една нощ там. Arli, роми от Прищина, са били повлияни от сръбската култура и 
език. Сред тях е много често срещан обичаят „приставане” (избягване), така 
нареченото "fuitina", което е начин за принуждаване на родителите да приемат 
една връзка. Отпразнуването на брака е подобно на това при ромите Ascalie: 
stroinico, често dajo на момчето, се изпраща в дома на момичето, за да поиска 
ръката й. Двете семейства канят своите гости в къщите си и празнуват отделно 
през първия ден. На втория ден, роднините на съпруга отиват да доведат булката 
и я водят до входа на къщата на момчето, където той я очаква. Те влизат заедно за 
консумирането на брака, след което на семейството на булката се съобщава за 
нейната непорочност. На третия ден, роднините на булката идват, за да празнуват 
заедно. 

Бракът между роми от Албания 

Подобно на ромите Ascalie, ромите от Албания са много близки до тези от Косово; 
когато едно семейство реши, че е време да намери жена за някои от синовете си, 
те молят човек, който е приятел и на двете семейства "stroinico" да покани 
семейството на избраното момиче, за да говорят. Когато двете семейства се 
срещнат, stroinico стои пред близките на момичето и иска ръката й с ритуални 
фрази. След това започват символични преговори от страна на двете семейства. 
Обикновено, не се пазарят за пари, а по-скоро за бижута, които след това се пазят 
за булката.  

Празнуването на брака продължава повече от два дни: на първия ден, двете 
семейства празнуват поотделно, те канят съседи, приятели и роднини, дори и от 
други страни.  На втория ден, близките на младоженеца отиват и довеждат 
булката в тяхната къща, където празнуването продължава с музика. По-късно, 
роднините на булката пристигат и прекарват около час с тях и после си тръгват. 
Денят, след като бракът е консумиран, на роднините на булката се казва, дали 
момичето е запазило своята чест. Както и при ромите Ascalie, в Косово, след една 
седмица, двойката отива на вечеря при родителите на булката. 

Бракът между роми Синти 

Най-често срещаният тип на брак между ромите синти е "приставането" 
(избягването), което е средство за момчето и момичето да принудят семействата 
си да признаят техния съюз. Обикновено тези роми се женят между 20 и 25 
годишна възраст, а понякога и преди 18 години.  

 

Статистически данни за семейното положение 

 

272 души от нашата извадка са женени с официален брак, сключен в съда; 68 са 
женени само според традицията; 6 души са се разделили, след брак, сключен 
според традициите в общността; 9 са със статут на вдовица или вдовец, 4 души 
вече не живеят с техните партньори, но не се смятат за разделени или разведени. 
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Трябва да се отбележи фактът, че нито един от нашите анкетирани не е разведен, 
нито е декларирал, че живее със своя партньор без никаква форма на брак и е бил 
женен от религиозен водач. 

 

19%

76%

2% 2% 1% 0%

какъв е семейният ви статус

Married traditionally

Married traditionally and
officially*

Separeted (after having a
traditionally community
marriage)

Widow/ Widower

 

335 души от 351 заявяват, че живеят с първия си партньор; 15 са имали предишен 
брак или партньор. Никой не е имал повече от една връзка, преди настоящия си 
партньор. Едно лице не е отговорило, т.е. 90% живеят с първия си партньор, а 5% 
са имали предишен партньор.  

95%

5%

Съпругът/ партньорът, с който 
живеете в момента, първият ви 

съпруг/ партньор ли е

Yes No, I had one
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Само двама мъже от общо 224 са започнали да живеят със съпругите си преди 14-
годишна възраст, а само 1 жена е започнала съжителство, преди 14-годишна 
възраст; във всичките тези 3 случая (около 1% от общата извадка) са 
респонденти от Косово между 40 и 49 години (мъже) и по-възрастни от 50 години 
(жена). 27,7% от мъжете и почти 50% от жените от нашата обща извадка, са 
започнали съжителство на възраст между 14 и 18 години. 63,4% от мъжете са 
отишли да живеят със съпругата си на възраст между 18 и 24 години, а 44% от 
жените са започнали съжителство на същата възраст. 4% от жените, в сравнение с 
7.5 % от мъжете са започнали съжителство на възраст след 24 години.  

Група жени По-млади от 14 
години 

Между 14 – 18 
години 

Между 18 -24 
години 

По-възрастни от 24 
години 

Ascalia - 7 11 2 

Босненски 
роми 

- 1 2 - 

Косово 1 25 13 2 

Македония - 25 26 1 

Черна гора - 3 4 - 

Синти - 2 1 1 

ОБЩО 1 63 57 6 

% 1,5% 49,6% 44,8% 4,7% 

 

Група мъже По-млади от 
14 години 

Между 14 – 18 
години 

Между 18 -24 
години 

По-възрастни от 24 
години 

Албански 
роми 

- - 6 4 

Ascalia - 5 45 6 

Босненски 
роми 

- 2 2 - 

Косовски 
роми 

2 25 32 2 

Македонски 
роми 

 24 51 2 
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Синти - 4 7 3 

ОБЩО 2 60 143 17 

% 0,8% 26,7% 63,8% 7,5% 

 

 

ВЪЗРАСТ 
НА БРАКА 

ПРИ 
МЪЖЕТЕ 

БЕЗ 
ОБРАЗОВАН

ИЕ 

НАЧАЛНО НЕЗАВЪРШЕН
О ОСНОВНО 

ОСНОВН
О 

НЕЗАВЪРШЕН
О СРЕДНО 

СРЕДН
О 

<14 - 3 - - - - 

14 -  18 2 17 2 31 4 5 

18 – 24 - 23 2 78 19 24 

> 24 4 2  5 - 5 

 

ВЪЗРАС
Т НА 

БРАКА 
ПРИ 

ЖЕНИТЕ 

БЕЗ 
ОБРАЗОВАНИ

Е 

НАЧАЛН
О 

НЕЗАВЪРШЕН
О ОСНОВНО 

ОСНОВН
О 

НЕЗАВЪРШЕН
О СРЕДНО 

СРЕДН
О 

<14 - - - 1 - - 

14 -  18 6 25 5 22 - - 

18 – 24 4 25 9 18 - - 

> 24 - 4 - - - - 

 

 

В общ смисъл, възможно е да се потвърди предположението, че нивото на 
образование е тясно свързано с възрастта, на която се сключва брак. По-
специално, трябва да се отбележи, че повечето от родителите на тийнейджъри, 
които бяха анкетирани, заявяват, че искат децата им да се "устроят правилно" 
(например, да завършат училище и да си намерят работа), преди да се оженят. 
Това особено се декларира в случаите на тийнейджъри момичета, за които 
родителите им изглежда са против брак с момчета, които не отговарят на 
последните стандарти.  
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На въпроса дали завършването на училище и намирането на работа се счита за 
такъв важен параметър за момчетата и момичетата, повечето от бащите на 
потенциалните младоженци на възраст за брак, подчертават, че за момчетата е 
по-важно, докато майките, почти във всеки случай, искат дъщерите им и снахите 
им да имат работа, преди да създадат семейство.   

Анализирайки отговорите на мъжете по отношение на разликата във възрастта с 
техните съпруги, когато те са се оженили, в 5 случаи жените са малко по-
възрастни от мъжете, когато последните са били на възраст между 14 и 18 
години. Но когато мъжете декларират, че са се оженили след 18-годишна възраст, 
25% от съпругите им са по-млади от тях (на 14-18 година), а 36,6% са били на 
същата възраст; нито една съпруга не е по-възрастна от 18 години. С поглед към 
същия въпрос, зададен на жените, само в един случай, едно момче на по-малко от 
14 години, се е оженило за момиче, по-голямо от 14 години. 53% от момичетата 
между 14 и 18 години, са се омъжили за момче на същата възраст; докато 42% са 
се омъжили за мъж между 18 и 24 години.  44% от жените, които анкетирахме, са 
се оженили между 18 и 24-годишна възраст; в 35% от случаите, те се омъжили за 
момчетата на същата възраст, и изненадващо само 2% от тях са се омъжили за 
мъж по-възрастен от 24 години. 92% от жените от нашата извадка, все още 
живеят със съпруга си; 1,5% са се разделили със съпруга си, но са прекарали с него 
най-малко 5 години. 88% от мъжете все още живеят с първата си съпруга, 1,7% са 
вдовци и не са се женили повторно. 1,7% от мъжете са се разделили, но са имали 
първи брак с продължително повече от 10 години, а 4,5% - между 1 и 5 години.  

Има само няколко случая, в които партньорът се е оженил/омъжил повторно след 
развод. Само 3,6% от мъжете са имали предишен брак, преди настоящия си брак; 
при ¾ от тях бракът е продължил между 1 и 5 години, като всичко това са случаи 
на мъже на възраст между 40 и 40 години. ¼ от мъжете, които се оженили 
повторно, са имали предишен брак, който е продължил от 5 до 10 години; 
възрастта на последните мъже е между 40 и 49 години. По отношение на жените, 
5,5% от тях са се омъжили повторно. Както и в случая с мъжете, ¾ от първите 
бракове на тези жени са продължили по-малко от 5 години, а ¼ - до 10 години. 
Също така в случая на жените с втори брак, "краткотрайните" бракове настъпват 
във възрастовата граница 40-49 години, а "по-дълготрайният" първи брак 
настъпва при хора между 50 и 59 години. 

Въпреки това, тези данни се отклоняват по отношение на мъжете и жените, в 
зависимост от възрастта, на която се сключва брак: по отношение на жените, в 
повечето случаи, двойката започва да живее заедно, когато съпругата е била 
между 14 и 18 години. По отношение на мъжете, за съжаление бракът започва, 
когато младоженецът е между 18 и 24 години. Освен това, трябва да се отбележи, 
че, както в случаите на анкетираните жени, така и в случаите на анкетираните 
мъже, винаги съществува разлика във възрастта между партньорите: в ¼ от 
случаите мъжете са по-млади от съпругите си; в ¾ булките са много млади, между 
14 и 18 години.  

Всички анкетираните са заявили, че сексуалната връзка е строго свързана с брака, 
без значение дали те считат, че "брак" означава "Подписване на документи в 
общината" (по-малко от 3%); "Провеждане на брачна церемония в общността" 
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(87,5%) или "Започване на съвместно съжителство, без значение дали е имало 
церемония или не (7%). Независимо от това, сексуалната връзка трябва да бъде 
последвана от един от изброените по-горе варианти, за да може двойката да се 
счита за женена.   

Строгите и по-скоро консервативните норми на общността по отношение на 
брака могат да се видят и в това, че 22,7% не са виждали своя партньор преди 
брака, 26,5% са се виждали веднъж или само няколко пъти, на срещи, 
организирани от техните семейства / общността, 17% са се виждали в 
продължение на повече от месец, но всичко това е било организирано от 
семействата / общността и само около 25% са излизали заедно сами, преди брака 
(7,5% са се виждали сами веднъж или само няколко пъти, а 18% са се срещали 
сами в продължение на повече от месец).  
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Както можем да видим, патриархалната традиция е все още силна, въпреки това, 
обаче, жените изглежда са по-отворени към идеята за свободен избор на брачен 
партньор, както и по-възрастните хора: в нашата извадка изглежда има връзка 
между по-напредналата възраст и възможността хората да толерират бракове, 
които не са одобрени от семейството. Почти всеки анкетиран подчерта важността 
на семействата (например родителите и бабите и дядовците на двойката) да 
дадат своето съгласие. Единственото изключение от тази гледна точка е при 
ромите Синти, които изцяло приемат факта, че решението да се оженят 
принадлежи изцяло на момчето и момичето: те все още практикуват обичая 
„приставане”. 
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Никой не е взел предвид алтернативите: "Те могат да правят секс, но Мара трябва 
да запази доказателство за девствеността си; Те могат да направят секс, но трябва 
да се опитат да запазят девствеността на Мара; Мара трябва да се опита да 
забременее, за да й позволят да се ожени за Марко; или Те могат да правят секс, но 
само ако използват презервативи. 
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Отново жените от нашата извадка имат са по-отворени възгледи от мъжете по 
отношение на свободния избор след 18-годишна възраст; като те отдават много 
по-голямо значение на завършването на образованието, преди създаването на 
семейство. 

И жените (89%) и мъжете (88%) от нашата извадка мислят, че едно момиче, което 
е забременяло в ранна възраст (14-15 години), следва да запази бебето и да се 
ожени за бащата на детето. Малко повече от жените (11%), отколкото мъжете 
(8,5%) са съгласни, че едно момиче в тази ситуация трябва да каже на родителите 
си за бременността и да бъде заведено, за да направи аборт. Поради това е 
възможно да се направи заключението, че нежеланата бременност определено 
може да стане причина за ранен брак.   

Дори в случаите, когато анкетираните са избрали възможността момичето да 
бъде заведено да направи аборт, широко разпространена е идеята, че семейството 
трябва да бъде включено в решаването на този проблем, за да подкрепи момичето 
и да защити честта й.   

Когато се отнася до случай, в който момиче се е оказало бременно и е без 
партньора си, жените избират възможността да запазят бебето и го отгледат като 
самотна майка (67%); или да поискат да майката или бабата да осиновят детето 
(22%); или да помолят за помощ родителите си, за да направят аборт (6%).   

От страна на мъжете: 27% са избрали възможността момичето да запази бебето и 
да го отгледа като самотна майка; 62% от мъжете предпочитат възможност да се 
помолят майката или бабата да осиновят детето; 8% избират да бъде направен 
аборт с помощ от страна на родителите на момичето.  
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Малко хора са посочили, че момичето трябва да последва момчето и семейството 
му в чужбина или да изчака неговото завръщане, но във всеки случай, те трябва 
да се считат за женени.  

Другите варианти не са били взети под внимание от анкетираните:    

- Да роди бебето, но го остави за осиновяване  

- Да направи аборт тайно от родителите си  

- Да се ожени за друг мъж и го излъже, че това е неговото дете  

- Да роди в чужбина и да продаде бебето на жена, която не може да има деца 

 

 

ДЕЦА И СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ 

Резултатите от проучването показват, че средният брой на децата в едно 
семейство е 3,70. Според ISTAT59 общата тенденция на раждаемостта на 
италианските жени е 1,30. Това, което се отнася до семействата, анкетирани за 
нашето проучване, е че процентът на раждаемост в ромските семейства все още е 
много висок. За да разберем, дали броят на децата намалява, ние трябва да 
сравним тези цифри между поколенията, което не е възможно да бъде направено 
сега.   

Както ще видим по-нататък, ромските младежи и техните родители, са склонни да 
създават свои семейства, след като са завършили образование и са си намерили 
работа, което означава по-късно от предишните поколения.   

0%

4% 10%

26%

15%

36%

5%

4%

брой деца

No children

1 child

2 children

3 children

4 children

5 children

6 children

7 children
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 Istituto Nazionale di Statistica (Национален статистически институт) 
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Средната възраст на италианското население за раждането на първото дете е 34,6 
години за мъжете и 30,8 години за жените60.  С цел да сравним предишните данни 
с извадката за ромското население, което анкетирахме, ние трябва да вземем под 
внимание, още веднъж, сегашната възраст на анкетираните; с други думи, с цел да 
се определят общите тенденции на анкетираното население (виж графиката по-
долу), данните по отношение на възрастта за раждане на първо дете трябва да се 
обединят с данните за настоящата възраст на анкетираните. 

0%

13%

20%

29%

32%

6%

възраст на мъжете респонденти

age 14-18

age 19- 29

age 29- 39

age 39- 49

age 50- 59

older than 60

 

                                                 
60http://demo.istat.it/altridati/IscrittiNascita/2004/T1.1_a.pdf 
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Като се има предвид, че 79% от анкетираните жени и 81% от анкетираните мъже 
са на възраст над 29 години, и че цифрата за първо дете показва, че 49% от 
мъжете и жените са родили първото си дете на възраст от 14 до 18 години, то 
възможно е да се предположи, че явлението да се раждат деца преди 18 години е 
дълбоко вкоренено в миналото, то е било широко разпространено в поколенията, 
които попадат в обхвата "по-възрастни от 60 години" и надолу, като отбелязва 
лек спад, достигайки до поколенията, които в момента са в обхвата 19-29-
годишна възраст. 
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Всички анкетирани мъже заявиха, че не използват никакъв конкретен метод за 
контрацепция. Когато те са попитани защо, по-голямата част отговарят, че децата 
са благословение и затова семейството и общността се радват при всяко 
новородено дете. Тази мисъл е широко разпространена и до голяма степен се 
споделя също и от жените. Що се отнася до мъжете, все пак е възможно, 
причината за този еднакъв отговор да се дължи на идеята, че въпроса за 
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контрацепцията е въпрос, за който трябва да се грижат жените. От друга страна, 
при анкетирането на млади жени, често по време на тяхната първа или втора 
бременност, общото впечатление е, че те са склонни да очакват техните съпрузи 
"да се погрижат" за метода на контрацепция, и че те ще приеме всяко решение за 
това. В случай на по-възрастните жени, които са омъжени от по-дълго време и 
имат по-големи деца (например на 6 години и по-големи), контрацепцията 
изглежда да е въпрос, за който знаят много и за който те се грижат сами. Те 
обикновено са добре информирани и се допитват до медицински персонал, за да 
получат помощ и информация относно контрацепцията. 
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100% от мъжете като цяло казват, че не използват никакви методи за 
контрацепция. 6,3% от тях смятат, че използването на методи за контрацепция е 
срещу традицията, в сравнение с 5% от жените. 0,8% от мъжете казват, че не 
използват контрацептиви, заради тяхната култура, а 4% от жените мислят, че 
всичко зависи от съдбата. 39% от мъжете казват, че не се нуждаят от 
контрацептивни методи, без да уточняват защо. 23,5% от жените заявяват, че 
това е решение на мъжа, а почти 50% заявяват, че това е съвместно решение. 1,3% 
от мъжете казват, че това е против религията; други 1,3% от мъжете посочват, че 
са започнали да използват хапчета или спирала след третото дете. 1,3% от мъжете 
не мислят, че това е важно. 1,3% от хората потвърждават, че не използват никакви 
контрацептиви, защото харесват да имат много деца.  

На въпроса "Къде трябва да получите информация относно методите за 
контрацепция?", 6,7% от мъжете казват, че са получили информация от приятели. 
Училището изглежда е мястото, където повечето от хората, участващи в нашата 
извадка са получили информация относно методите за контрацепция (56,8%); 
въпреки това, обаче, много от тях (29%) са получи информация от медицински 
персонал. 67% от мъжете и 43% от жените са чули за методите за контрацепция 
по телевизията. 37% от жените са получили информация в училище, но всяка е 
разговаряла за това със своя лекар. Това е много вероятно, защото в Италия е 
задължително да имаш рецепта от лекар за по-голямата част от 
контрацептивните средства. 4,7% от жените заявяват, че са намерили 
информация в Интернет. Само една жена казва, че съпругът й е казал.  

12,5% от жените декларират, че са правили аборт, от тях около 50% са правили 
един аборт, докато 42% са правили два, а 8% са правили 3 аборта. Противно на 
това, 23,6% от мъжете казват, че жените им са правили аборт: само веднъж (11%); 
два пъти (почти 10%), или три пъти (0,8%). 6,5% от мъжете казват, че жените им 
са имали спонтанен аборт, докато 30% от жените заявяват, че са имали спонтанен 
аборт. Само 6% от анкетираните отговориха на въпроса относно тяхната възраст 
(или възрастта на съпругата им), когато е направен първия аборт61. По отношение 
на жените и съпругите на анкетираните мъжете, които са правили аборт, е 
възможно да се заключи, че е настъпил спонтанен аборт, в по-голямата част 
случаите, когато жените са били наскоро омъжени. По принцип, когато 
разговаряхме с жените, много от тях изразиха чувството, че абортът не се 
толерира, когато няма деца или има малко деца в едно семейство. Въпреки това, 
хората са показали по-толерантно отношението, когато се има предвид жените с 
"достатъчно" деца.   

 

ЦЕННОСТИ 

 

                                                 
61 Само 23 души отговориха на този въпрос:  
4 души са между 14 и 16-годишна възраст, когато е направен първия аборт;  
5 души са били между 16 и 18 години 
14 души са били по-възрастни от 20 години 
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 ЖЕНИ МЪЖЕ 

 ДА НЕ НЕ ЗНАЯ ДА НЕ НЕ ЗНАЯ 

a) Старомоден ли е 
брака? 

33% 67% - 85,7% 11% - 

б) Могат ли хора, които 
не са се оженили, да 
имат право да живеят 
заедно, ако искат? 

67% 33%  - 100% - - 

 в) Мислите ли, че 
бракът е ангажимент за 
цял живот и не може да 
бъде нарушен? 

56% 44% - 49,5% 50,4% - 

г) Трябва ли 
родителите да са тези, 
които уреждат брака на 
децата си? 

56% 44% - 36% 63% - 

д) Трябва ли момичето 
да се ожени на 
възможно най-ранна 
възраст, за да запази 
своята чистота? 

33% 67% - 20% 80% - 

е) Хора, които не 
са щастливи с брака си 
имат ли право да се 
разведат? 

89% 11% - 100% - - 

ж) Трябва ли жената да 
има деца, за да бъде 
истинска жена? 

33% 67% - 50,4% 48,2% 1% 

з) Трябва ли мъжа да 
има деца, за да бъде 
истински мъж? 

44% 56% - 55% 45% - 

и)  За да бъде щастливо 
детето, трябва ли то да 
бъде отгледано заедно с 
майка си и баща си? 

100% - - 100% - - 

й) Може ли жената да 
има дете, дори ако не е 
женена (да бъде 
самотна майка)? 

11% 78% 11% 19% 79% 1,3% 

к) Трябва ли децата, 
когато навършат 18 – 20 
години, да започнат да 
живеят независимо от 

78% 22% - 91% 6% 3% 
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своите родители? 

л) Може ли майка, която 
работи, да има същата 
топла и всеотдайна 
връзка със своето дете, 
както майка, която не 
работи? 

100% - - 100% - - 

м) По-правилно ли е 
една майка да се грижи 
сама за детето си, 
вместо да го изпрати на 
детска градина? 

44% 56% - 32% 67%  

н) Трябва ли по-
големите деца да се 
грижат за по-малките? 

56% 44% - 100% - - 

о) Трябва ли момчето/ 
момичето първо да 
завършат училище и 
след това да създадат 
семейство? 

100% - - 98,3% 1,7% -  

 

 ЖЕНИ МЪЖЕ 

 ДА НЕ НЕ ЗНАЯ ДА НЕ НЕ ЗНАЯ 

а) Трябва ли да се 
направи аборт, ако 
жената е под 16 
години? 

11% 78% 11% 18% 75% 4% 

б) Трябва ли да се 
направи аборт, когато 
жената е омъжена и 
вече има деца? 

33% 67%  - 50,4% 48,2% 1,3% 

 в) Трябва ли да се 
направи аборт, ако 
бебето е от мъж, когото 
тя не обича? 

11% 67% 22% 72% 28% - 

г) Може ли жена да има 
връзка с друг мъж, 
различен от съпруга й? 

11% 78% - 13% 84% - 

д) Може ли мъжът да 
има връзка с друга 
жена, различна от 
съпругата му? 

11% 78% 11% 14% 83% 2,6% 
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е) Може ли жена и 
мъж да живеят заедно 
като двойка, без да са 
женени? 

44% 56% - 93% 6% 1% 

ж) Може ли да има 
развод? 

78% 22% - 100% - - 

з) Може ли неомъжена 
жена да роди дете и да 
го отгледа сама? 

22% 67% 11 25% 75% - 

и) Трябва ли да има 
сексуални отношения, 
преди 14-годишна 
възраст? 

- 100% - 5% 90% 5% 

й) Трябва ли да има 
сексуални отношения, 
преди 18-годишна 
възраст? 

44% 56% -  61% 37% 2% 

к) Може ли да има 
сексуални отношения, 
преди брака? 

11% 89% - 41% 57% 2% 

л) Трябва ли да 
съществува 
проституция? 

- 100% - 3,5% 96,5% - 

м)   Трябва ли 
родителите да решават 
за кого ще се ожени 
тяхното дете? 

50% 50% - 32% 67% - 

н) Трябва ли момичето 
да избяга, ако не обича 
мъжа, за когото трябва 
да се омъжи? 

44% 56% - 51% 49% - 

о) Трябва ли 
родителите да искат 
пари от семейството на 
младоженеца, ако 
тяхната дъщеря е 
девствена преди брака? 

33% 67% - 70% 30% -  

п)  Трябва ли момичето 
и момчето да избягат, 
ако нямат 
разрешението на 
своите родители? 

22% 78% - 49% 51% -  

р) Трябва ли момичето 
и момчето да избягат, 

22% 78% - 43% 56% 1% 
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ако родителите на 
момчето нямат парите, 
които са поискали 
родителите на 
момичето? 

 

Отговорите на тези въпроси са свързани с много понятия като: брака и 
семейството, ранен брак и женственост / мъжественост.  

По отношение на брака 

85% от мъжете и 33% от жените потвърждават, че "бракът е старомоден"; 
когато са попитани да обяснят това мнение, повечето от хората казват, че в 
тяхната култура не е толкова важно да се регистрират официално брака в 
обществена институция, това, което наистина има значение, е двойката да се 
счита женена от общността. Двойката може да направи своя съюз официален по-
късно, често, когато са помолени да предоставят специална документация за деца.  

Попитахме дали “Хора, които не са се оженили, имат правото да живеят 
заедно, ако искат”; всички мъже отговориха, че са съгласни с това твърдение, и 
67% от жените също се съгласиха. Важно е да се подчертае, че двойките, които 
живеят заедно, се считат за "женени" от общността. От друга страна, на 
огледалния въпрос, 56% от жените отговарят, че са против съжителството без 
брак, докато мъжете основно потвърдиха предишния си отговор.   

Мненията относно това дали бракът е ангажимент за цял живот са коренно 
различни: жените изглежда са по-убедени в това твърдение (56%), докато мъжете 
са разделени в мненията си. Въпреки това, когато попитахме дали "Хората, които 
не са доволни от брака си, имат право да се разведат", съвкупността от мъжете 
и по-голямата част от жените се съгласяват с това.  

Мненията относно "Трябва ли момичето да избяга, ако не обича мъжа, за 
когото трябва да се омъжи?" се различават сред мъжете и жените, като все пак 
жените са склонни да мислят, че момичето не трябва да избяга (56%), докато 
мъжете изглежда са по-склонни да приемат това решение (51%). Жените са 
склонни да мислят, че когато мнението на родителите е ясно, момчета и момичета 
трябва да се подчинят: само 22% от жените в сравнение с 49% от мъжете 
посочват, че "Момичето и момчето трябва да избягат, ако нямат разрешение 
от техните родители". 

 

По отношение на уредения брак и ранния брак 

По отношение на уредения брак, жените изглежда отново са по-отворени към 
тази възможност (56%), за разлика от мъжете (36%). От тези данни е възможно да 
се заключи, че в нашата извадка, жените са склонни или, най-малкото, биха 
приели съпруг, избран от родителите; за разлика, мъжете като цяло, са против 
тази практика (63%). Тази тенденция се потвърждава и от "огледалния въпрос" 
"Трябва ли родителите да решават за кого ще се ожени детето им", където 
50% от жените и 67% от мъжете не са съгласни. 
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Чистота изглежда представлява много важен въпрос за анкетираните хора, 
участващи в извадката, така или иначе, твърдението, че "Момичето трябва да се 
ожени на възможно най-ранна възраст, за да се запази чистотата й", вече не се 
споделя от мнозинството: 80% от мъжете и 67% от жените не смятат ранния брак 
като единственото валидно средство за запазване на чистотата. Въпреки това се 
наблюдава значително различие между половете, което се изразява в това, че 33% 
от жените са склонни да приемат ранен брак. Тези данни трябва да бъдат взети 
предвид при определянето на това как да се подходи към въпроса за ранния брак.  

Девствеността вече не се счита от 67% от жените за причина да се искат от 
семейството на младоженеца пари, за разлика, 70% от мъжете посочват, че е 
законно семейството на момичето да иска пари, в случай, че момичето е все още 
девствено. В съответствие с това, което сме виждали преди, 78% от жените 
смятат, че младоженците не трябва да бягат, ако родителите на момчето не могат 
да дадат сумата, която семейството на булката е поискало. 43% от мъжете са 
съгласни с твърдението "Момичето и момчето трябва да избягат, ако 
родителите на момчето не могат да дадат сумата, която е поискана от 
родителите на момичето", 56% не са съгласни с него. 

По отношение на дефиницията за женственост и мъжество  

Раждането на деца изглежда е важен аспект, който определя женственост и 
мъжественост (Жената трябва да има деца, за да бъде истинска жена / Мъжът 
трябва да има деца, за да бъде истински мъж). По-специално, ние можем да 
видим, че жените смятат, че раждането на деца е дори по-важно за мъжете, 
отколкото за жените (44% в сравнение с 33%). Това предположение се 
потвърждава също така от мъжете: 50,4% смятат, че жените трябва да имат деца, 
за да се считат за истински жени, а 55% смятат, че истинските мъже трябва да 
имат деца. 

 

По отношение на семейството 

Налице е силна убеденост, че децата трябва да се отглеждат заедно с майката и 
бащата, а също така и че "Майка, която работи може да има същата топла и 
всеотдайна връзка с детето си, както майка, която не работи". 67% от мъжете 
и 56% от жените не смятат за "по-подходящо майката да се грижи сама за 
детето си, вместо да го изпрати на детска градина". 

Налице е широко съгласие относно идеята, че "Едно момче / момиче трябва 
първо да завърши училище и след това да създава семейство". Както виждаме 
от анкетираните хора, дори поколенията, които не са спазвали този принцип, сега 
са убедени, че младите поколения трябва "да се устроят", преди да имат деца. 
Въпреки това, по-голямата част от хората (78% от жените и 91% от мъжете) 
смятат, че "Когато децата станат 18-20 години, те трябва да започнат да 
живеят независимо от техните родители". 

Интересно е да се види как жените се разделят в мнението си относно въпроса, 
трябва ли по-възрастните братя и сестри да се грижат за по-младите, докато 
мъжете изглежда не са съгласни с това.  
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Що се отнася до въпроса, може ли една жена да има дете като самотна майка, 11% 
от жените (в сравнение с 1,3% от мъжете), казват, че не знаят. Огледалният 
въпрос потвърждава, че по-голямата част от мъжете и жените не са склонни да 
приемат този вариант. Освен това, като се има предвид историята с Мара и Марко, 
много от хората предполагат, че детето на самотната майка може да бъде 
осиновено от нейната майка или баба.  

Изглежда, че абортът като вариант се избягва от повечето от анкетираните. Също 
така изглежда, че този вариант е малко по-приемлив за жените, когато те вече 
имат деца; в случаите, когато момичето е под 16-годишна възраст, 11% от жените 
заявяват, че не знаят дали абортът е добро решение, а 22% не знаят какво да 
правят, ако бебето е от мъж, които не обичат.    

Малко повече от мъжете, от друга страна, смятат абортът за "легитимен", когато 
се касае за омъжени жени, които вече имат деца (50%), както и за жени, които 
правят аборт, ако бебето е от мъж, в които не са влюбени. Болшинството от 
мъжете (75%) са против абортите, когато момичето е под 16-годишна възраст.  

Изневярата е недопустима за повечето от анкетираните хора (78% от жените и 
84% от мъжете); обаче 11% от жените споделят, че не знаят дали е правилно или 
не, когато мъжете имат извънбрачна връзка.  

По отношение на сексуалната свобода 

Болшинството от жените и 90% от мъжете обявяват, че са против "Сексуалните 
отношения преди 14-годишна възраст"; сексът преди 18-годишна възраст се 
разглежда по различен начин от мъжете и жените: 56% от жените са против, 
докато само 37% от мъжете са на същото мнение.  

Относно "Сексуалните отношения преди брака" 89% от жените не са съгласни; 
отговорите при мъжете се различават: 41% подкрепят, а 57% са против.  

Проституцията се осъжда, както от мъжете (96,5%), така и от жените (100%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чрез това пътуване между различни поколения и ромски общности с различен 
произход, този кратък доклад изтъква редица въпроси, които изглежда се 
развиват в нови културни направления. Първо, съществува ясен модел на 
младите хора, живеещи в апартаменти, като семейства, съставени от родители и 
техните деца. Много хора считат, че могат да се оженят официално на по-късен 
етап, в сравнение с традиционния брак, най-вече защото са добили познания за 
италианската социална система и нейната категоризация; с други думи може да се 
каже, че ромите, които живеят във Флоренция от 80-те години, са променили 
някои от навиците си, за да получат социални придобивки. От друга страна, 
тяхната традиция се е промени съвсем леко в съответствие с условията. Бавно, в 
продължение на няколко поколения, младите хора, които посещават училище във 
Флоренция, са се доближили до италианските си връстници. Важно е да се 
подчертае, че този процес е бил подкрепен от родителите, които често виждат 
завършването на образование и/или намирането на работа като приоритет. В 
съответствие с това, ние видяхме, че нивото на образование е тясно свързано с 
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брачната възраст. По-специално, жените подчертават важността дъщерите им и 
снахите им да имат работа, преди да започнат да раждат деца.  

Що се отнася до свободата на избора на съпруг/а, ние виждаме, че мнението на 
семейството все още силно се зачита, но също така, и че по-възрастните хора 
изглежда сега са по-склонни да приемат "брак по любов", отколкото едно време.  
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ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Ранните / уредените / насилствените бракове все още съществуват между много 
роми днес, въпреки че те могат все по-малко и по-малко да се смятат за "ромска" 
традиция. Проблемът съществува в различна степен при различните ромски 
групи и социални слоеве, в различните региони и в различните страни: ранните 
бракове не са характерни за всички ромски общности в трите партньорски 
държави! В допълнение, има ясна тенденция за преодоляване на ранните бракове, 
която върви заедно с процеса на модернизация на обществото. Тази тенденция е 
обща за трите държави: Словения, България и Италия.  

В същото време, семейните и брачните нагласи на ромите в Словения, България и 
Италия в момента се характеризират с няколко основни тенденции:  

1. Възрастта за ранно съжителство и брак се повишава: ромите, които 
отхвърлят ранното съжителство (под 16-годишна възраст), сега са много повече 
от тези, които го приемат. Процентът на ромите, за които съжителството на 
възраст под 14 години е приемливо, е много малък, тъй като тази възраст не се 
счита за подходяща. 

2. Образованието се оказва най-важният фактор, който влияе на 
повишената възраст за ранно съжителството: колкото по-високо е нивото на 
образованието, толкова по-късно се създава семейството. 

 Други важни фактори са икономическото състояние и условията на 
живот: бедните роми и тези, които живеят в лоши условия, създават семейства 
по-рано. 

3. Става все по-масова тенденцията семейството да се създава от 
младите хора, а не от родителите: идеята, че родителите трябва да решат за 
кого ще се оженят децата им, става все по-неприемлива. Въпреки това, все още 
около една трета от анкетираните одобряват това, което е доказателство, че 
патриархалния манталитет все още властва в една значителна част от ромската 
общност. Практиката момичето да избяга с момчето, ако родителите не дадат 
съгласието си, може да бъде определена днес като приемлива. Заплащането на 
зестра днес среща широко неодобрение от ромите, дори когато момичето е 
девствено: в това отношение е налице съществена разлика между ромските групи 
и различните страни, като в някои от тях тази практика все още е много честа.  

4. Днес, малкото семейно домакинство безспорно надделява над 
големите семейства: подобно на по-голямата част от населението на дадените 
страни, днес ромите живеят в малка семейна клетка, а не в голямо семейство, 
какъвто е бил случая не толкова отдавна. 

5. Налице е тенденция за преодоляване на традиционните семейни и 
брачните нагласи, и приемането на съвременни такива: това се потвърждава 
от всички основни тенденции, описани по-горе. Ромската общност върви по пътя 
от патриархалността към модерността, като все още големи слоеве имат 
традиционни семейни отношения, но делът на ромите с по-либерални и модерни 
нагласи се увеличава и вече преобладава. 


