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Прессъобщение на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) 

Виена/Брюксел, 5 март 2014 г. 

Насилието срещу жените: ежедневно и 

повсеместно 

В нов доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права 

(FRA) са представени резултатите от най-голямото до момента 

проучване в света относно насилието срещу жените, чрез което се 

разкрива мащабът на злоупотребата, на която са подлагани жените у 

дома, на работното място, на обществени места и в интернет. Освен че 

показва широко разпространеното насилие срещу възрастни жени, в 

доклада се описват и случаи на физическо и сексуално насилие, 

преживяно от жени в детството. Проучването показва, че е 

необходимо лицата, отговорни за разработването на политиката, да 

признаят мащаба на насилието срещу жените и да гарантират, че 

реакциите отговарят на нуждите и правата на всички жертви на 

насилие срещу жените на практика, а не само на документи. 

„Данните от проучването не могат и не бива да се пренебрегват. Проучването 

на FRA показва, че физическото, сексуалното и психологическото насилие 

срещу жените е широко разпространено нарушение на правата на човека във 

всички държави членки на ЕС“, заяви директорът на Агенцията на 

Европейския съюз за основните права Мортен Кярум. „Огромният мащаб на 

проблема е доказателство, че насилието срещу жените не засяга само малък 

брой жени — той засяга ежедневно цялото общество. Поради това лицата, 

отговорни за разработването на политиките, гражданското общество и пряко 

ангажираните лица трябва да преразгледат мерките за справяне с всички 

форми на насилие срещу жените, независимо къде се извършва то. Вече е 

необходимо мерките за справяне с насилието срещу жените да бъдат 

изведени на ново равнище.“ 

В рамките на проучването бяха зададени въпроси на жени за преживяното от 

тях физическо, сексуално и психологическо насилие, включително домашно 

насилие. Зададени бяха и въпроси за случаи на преследване, сексуален 

тормоз и за ролята на новите технологии в случаите на насилие, преживяно 

от жени. Освен това в проучването бяха зададени въпроси за преживяно от 

респондентите насилие в детството. 

Въз основа на отговорите в проучването някои от основните констатации 

показват, че: 

 33 % от жените са преживели физическо и/или сексуално насилие от 

15-годишна възраст. Това се равнява на 62 милиона жени. 

 22 % са преживели физическо и/или сексуално насилие от 

партньор. 

 5 % от всички жени са били изнасилвани. Приблизително една от всеки 

10 жени, преживели сексуално насилие от лице, което не е техен 

партньор, посочва, че в най-тежкия случай е участвал повече от един 

извършител. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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 43 % са преживели някаква форма на психологическо насилие от 

настоящ или бивш партньор, например унижавана е на обществено място, 

налагана ѝ е забрана за напускане на дома или е била заключвана, 

принуждавана е да гледа порнографски филми и е получавала заплахи за 

насилие. 

 33 % са преживели физическо или сексуално насилие в детството от 

страна на възрастен човек. 12 % са преживели сексуално насилие, като в 

половината от случаите то е извършено от непознати мъже. В тези 

форми на злоупотреба обикновено участва възрастен, който показва 

гениталиите си или докосва гениталиите или гърдите на дете. 

 18 % от жените са преживели преследване от навършването на 15-

годишна възраст, а 5 % през 12-те месеца, предшестващиинтeрвютo в 

рамките на проучването. Това се равнява на 9 милиона жени. 21 % от 

жените, които са преживели преследване, са посочили, че то е 

продължило над 2 години. 

 11 % от жените са получавали неприлични предложения в социални 

мрежи в интернет или са получавали имейли или текстови съобщения 

(SMS) с очевидно сексуално съдържание. 20 % от младите жени (18—

29 години) са били жертви на такъв кибертормоз. 

 55 % от жените са преживели някаква форма на сексуален тормоз. 

32 % от всички жертви на сексуален тормоз са посочили, че 

извършителят е бил началник, колега или клиент. 

 67 % не са съобщили на полицията или на друга организация за най-

тежкия случай на упражнено насилие от страна на своя партньор. 

От проучването, на което се основава докладът, става ясно, че е необходимо 

широк кръг от групи да предприемат действия за борба с насилието срещу 

жените, включително работодатели, специалисти в областта на 

здравеопазването и доставчици на интернет услуги. FRA отправя няколко 

предложения за подобряване на положението и за подпомагане на лицата, 

отговорни за разработването на политиката, на равнище ЕС и на национално 

равнище, с оглед въвеждане и прилагане на всеобхватни мерки за превенция 

и борба с насилието срещу жените: 

 Държавите членки на ЕС, следва да ратифицират Конвенцията на 

Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и 

домашното насилие (Истанбулската конвенция). 

 Държавите членки на ЕС, трябва да разглеждат насилието от страна на 

интимния партньор като обществен, а не като личен въпрос. Поради 

това законодателството във всички държави членки на ЕС, следва да 

третира изнасилването в рамките на семейството по същия начин като 

другите случаи на изнасилване и да предвижда мерки по отношение на 

домашното насилие като проблем от обществена значимост. 

 Държавите членки на ЕС, трябва да преразгледат настоящия обхват на 

законодателните и политическите мерки по отношение на сексуалния 

тормоз, като признаят, че той може да се прояви при различни 

обстоятелства и за него могат да се използват различни средства, 

например интернет или мобилни телефони. 

 Полицията, специалистите в областта на здравеопазването, 

работодателите и специализираните служби за подпомагане на 

жертвите се нуждаят от обучение, подходящо обезпечаване с ресурси 
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и получаване на необходимите правомощия за осъществяване на 

контакт с жертвите. 

 Полицията и другите съответни служби следва да бъдат обучени да 

установяват и да разбират въздействието на психологическия тормоз 

над жертвите с цел да се гарантира, че всички форми на насилие 

срещу жени (и момичета) при различни обстоятелства се разпознават, 

регистрират и по отношение на тях се предприемат действия. 

 Полицията следва да се насърчава редовно да установява и да 

разследва случаите, свързани с киберпреследване и кибертормоз. 

 Интернет и социалните медийни платформи следва активно да 

подкрепят жертвите на кибертормоз да съобщават за злоупотреби и да 

се насърчават да ограничават нежелано поведение. 

 От специализираните служби за подпомагане се изисква да отговорят 

на нуждите на жертвите, които изпитват отрицателни чувства, след 

като са били превърнати в жертви, като те могат да включват 

самообвинение и чувство на срам. 

 Кампаниите и реакциите по отношение на насилието срещу жени 

трябва да бъдат насочени както към мъжете, така и към жените. 

Мъжете трябва да бъдат активно ангажирани в инициативи за 

противоборство с формите на насилие, които някои мъже прилагат 

срещу жени. 

 Съществува ясна необходимост от подобряване и хармонизиране на 

събирането на данни за насилието срещу жените както в държавите 

членки на ЕС, така и между тях. 

 

За повече информация вижте материалите за пресата, които съдържат 

доклада за основните резултати с всички констатации от проучването, кратък 

доклад, обобщаващ основните констатации и становища, и онлайн 

инструмента за визуализация на данни, който позволява на ползвателите да 

разглеждат всички констатации от проучването по държави членки и 

тематични области. 

 

Бележка за редакторите: 

o В проведените в рамките на проучването интeрвюта, участваха над 

42 000 жени. Нетният размер на извадката беше 1500 респонденти от 

всяка държава (с изключение на Люксембург, където нетният размер 

на извадката беше 900 респонденти). Към момента на събеседването 

респондентите бяха на възраст 18—74 години. 

o Всички респонденти бяха подбрани на случаен принцип и резултатите 

от проучването са представителни както на равнище ЕС, така и на 

национално равнище. 

o Зададени бяха въпроси за случаите и инцидентите от навършването на 

15-годишна възраст и през 12-те месеца, предшестващи интeрвютo в 

рамките на проучването. 

o Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предоставя основани на 

доказателства съвети на отговорните за вземането на решения лица на 

равнище ЕС и на национално равнище, като по този начин допринася 

за базиращи се на повече информация и по-добре насочени дебати и 

политики в областта на основните права. 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/vaw-survey
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За допълнителна информация свържете се с медийния екип на FRA. 

Адрес на електронна поща: media@fra.europa.eu 

Тел.: +43 1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

