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Предложение

От: Христина Георгиева
Email: ceta@mail.bg
Изх. №: ЖС-22/16.11.2020 г. До: г-жа Екатерина Захариева, зам. министър-председател Копие до: г-жа Мариана
Николова, зам. министър-председател г-н Томислав Дончев, зам. министър председател г-жа Деница Сачева,
Министър на труда и социалната политика Министерски съвет Уважаеми госпожи и господа, Женско сдружение
“Екатерина Каравелова” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, работещо на територията на област
Силистра. Мисията на организацията е осигуряване на равни права на всички нива на жените - личностна и
професионална реализация и защита правата на човека. Целите ни са насочени към повишаване на обществената
чувствителност към насилието, основано на пола и последиците от него; стимулиране на партньорство в борбата
срещу насилието на регионално ниво и постигане на висока гражданска активност за ограничаване и
премахването му. Основните ни дейности включват предоставяне на социални услуги за подпомагане на жени и
деца (емоционална подкрепа и разбиране, психологична подкрепа, здравна и социална защита); превенция чрез
разработване на разяснителни и обучителни материали, консултации, провеждане на информационни и
застъпнически кампании; формиране на местни политики в подкрепа на жени и деца. Като организация, тясно
специализирана в подкрепата на лица, пострадали от домашно насилие и насилие основано на пола и базирайки
се на досегашният си опит, представяме на вниманието Ви нашето становище във връзка с проекта за Национална
стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.: 1. Поради постоянно и бързо
променящата се обстановка, както в национален, така и в международен план, считаме че стратегията е
подходящо да се разработи за 5 годишен, а не за 10 годишен период; 2. С цел да не се повтарят събитията от 2018
г. и 2019 г. (обществения протест в България против Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с
насилието над жени и домашното насилие и Стратегията за детето), считаме че в стратегията трябва да се заложи
легална дефиниция на термина „пол“ в неговия социален, а не биологичен смисъл; 3. По отношение на
предизвикателствата пред равнопоставеността на жените и мъжете в България, считаме че във фокуса на
приоритетите си и на обществения дебат стратегията трябва да постави на първо място темата за борбата с
насилието, основано на пола, защитата и подкрепата на пострадалите; 4. По отношение повишаване участието на
жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, предвид отчетеното, че жените
разполагат с по-малко свободно време спрямо мъжете, защото са натоварени с грижите за деца, родители,
домакинство, считаме че държавата и/или общините трябва да предприемат мерки за създаване и/или
увеличаване на социалните услуги (дневни центрове, домашни помощници, детски градини и ясли и др.), които
да позволят на ангажирания член от семейството (обикновено майката) да работят и да се развиват (кариерно,
личностно). 5. По отношение на приоритета „Борба с насилието, основано на пола, и защита и подкрепа на
жертвите”, считаме че е необходимо да се наблегне на превенцията (ранна и последваща) – чрез образование и
обучение (в училище, в университетите, в подкрепящите професии, в съдебната, досъдебната система и др.),
както и чрез информационни кампании. Необходима е и промяна в законодателството, регулиращо проблема,
защото социално - културните и индивидуално психологическите ефекти от насилието, основано на пола
доказано се разпространяват върху всички сфери на живота (в индивидуален, семеен, общностен и обществен
план). Цената, която обществото плаща за насилието е висока. Изразява се в увеличаване нивото на безработица и
заболявания. То влияе върху икономическата стабилност и конкурентост на пазара на труда на пострадалите и
има значителни икономически последствия – както за държавата (здравеопазване, социални услуги и др.), така и
за бизнеса. В този смисъл превенцията и борбата с насилието, основано на пола е от първостепенна важност,
защото виктимизацията или ревиктимизацията на жертвата влияе не само върху нея, а и върху социалната
система, постепенно атакувайки нейните ценности. 6. По повод приоритета „Преодоляване
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на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма”, считаме че е необходимо да се
предприемат мерки (включително наказателно правни) срещу медии (както традиционни, така и социални),

отправящи дискриминационни послания към обществото. За постигане на приоритета е необходимо обществото
да бъде информирано за ползите от равнопоставеността на жените и мъжете. Поради отдалечеността си от
столицата и ситуацията на пандемия в страната, Женско сдружение „Екатерина Каравелова” не би могло да се
включи в работна група за разработване на този стратегически документ. Като учредител и член на Алианс за
защита от насилие, основано на пола разчитаме, че наши представители ще бъдат включени в нея. Христина
Георгиева, Председател ЖС „Е.Каравелова”
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