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Въведение 
Въведение в проекта „Convey“ 

Целта на проекта „CONVEY“ е да се противодейства на сексуалното насилие и тормоз чрез 

дигитално обучение на младите хора за половите стереотипи и сексуализацията на жените в 

медиите. Фокусът на това обучение е да покаже как неравенството между половете в крайна 

сметка води до насилие, основано на пола. 

Чрез разработването на онлайн игра и изпълнението на програма за обучение на учители и 

ученици от средните училища, проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и да 

промени поведението и нагласите на младите хора, които засилват стереотипите, свързани с пола, 

които са причина за неравенство между жените и мъжете. 

Проектът беше развит от шест организации от Европейския съюз (ЕС), сред които CESIE-Италия, 

Фондация "Джендър алтернативи" (България), „Надежда за децата“ (Кипър), „Усмивката на 

детето“ (Гърция), „Център за борба със сексуалното насилие Корк“ (Ирландия), Градски съвет на 

Уестминстър (Великобритания). Програмата за онлайн игра и обучение беше създадена с 

участието на млади хора и експерти от всяка от шестте страни от ЕС. Проектът се финансира от 

Програма „Права, равенство и гражданство“ на Главна дирекция "Правосъдие и потребители" на 

Европейския съюз. 

 

Съдържание на обучителния пакет 

Настоящият пакет е разработен като набор от учебни инструменти, съдържащи материали за 

обучители и учители, за осъществяване на работилници с ученици и младежи за стереотипите, 

основани на пола и сексуалното насилие и тормоз. 

Какво съдържа обучителният пакет? 

● Специфични указания, насоки и допълнителни материали за учители и обучили за работа с 

младежи на възраст между 14 и 18 години. Методологията е гъвкава и практична. 

● Подходяща информация, която трябва да бъде обхваната и разбрана от преподавателите. 

Материалът е организиран в 5 основни теми или сесии, които включват: 

1. Стереотипи, основани на пола; 

2. Сексуализацията на младите хора в дигиталните медии; 

3. Насилие, основано на пола; 

4. Сексуално насилие и тормоз; 

5. Проблеми с чувствителността и справяне със споделяне за сексуален тормоз. 

Обучителният пакет обхваща няколко теми, свързани с предотвратяването на сексуално насилие и 

тормоз, насилие и стереотипи, основани на пола. 
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Теми, обхванати от обучителния пакет за учители: 

• Начини за превенция и борба със сексуалното насилие и тормоз чрез работа със стереотипите, 

митовете и предразсъдъците, които биха могли да доведат до такива събития. 

• Създаване на образователна програма за повишаване на осведомеността относно половите 

стереотипи и сексуализацията в дигиталните медии, както и начини за идентифициране, 

предотвратяване и борба със сексуалното насилие и тормоз. 

• Използването на онлайн симулативна игра на „CONVEY“ от млади хора, за да се повиши 

осведомеността им за явленията, половите стереотипи и сексуализацията на жените и по този 

начин да се повиши тяхната дигитална грамотност. 

• Видео свидетелства от преживели сексуално насилие жени. 

• Мерки, които трябва да бъдат предприети при наблюдение или в случаи на сексуално 

насилие/тормоз, рисково поведение и нагласи, свързани с половите стереотипи, сексизма и 

обвиняването на жертвите. 

• Насоки, свързани със споделяне за преживяно сексуално насилие от млад човек. 

В рамките на всяка тема, обучителният пакет предлага концептуално представяне на проблема, 

определянето на основните теми и елементи, както и дейности, които трябва да бъдат 

осъществени с учителите и обучителите като част от пакета. 

 

Как да използвате този обучителен пакет 

Този обучителен пакет е много изчерпателен по отношение на материалите, информацията и 

ресурсите. Не сме дали указания как да се приложи съдържанието му, тъй като това ще варира в 

зависимост от стила и опита на учителя и условията за всяка обучителна сесия. 

Важна забележка за обучителите: 

Законите и процедурите, включително възрастта за съгласие и процедурите за докладване 

относно злоупотребата с деца, се различават в отделните страни и се търпят промени. Важно е 

обучителите/учителите да се запознаят с цялата тази информация и да я предадат на тези, на 

които им предстои да обучават. 

Материали, необходими за прилагането на обучителния пакет 

I. Пространство и логистика:  

1. Голяма стая, в която масите и столовете могат да бъдат лесно преместени. 

2. Достъп до интернет за изтегляне на играта „CONVEY“ и достъп до връзки за дейности, напр. 

http://www.wordle.net/ за дейност 2.6.  

3. Няколко лаптопа и/или мобилни телефони за игра. 

http://www.wordle.net/
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4. Проектор за показване на клипове и визуализации в YouTube, които са включени в 

тренировъчния пакет. 

5. Стая с налична (бяла) дъска. 

6. Флипчарт. 

7. Големи листа хартия. 

 

II. Материали за играта: 

Дейност 1.3: Листове, химикалки, бяла дъска, маркери, ножици. 

Дейност 2.2: Кутия, хартия, химикалки/маркери. 

Дейност 2.3: Хартия, химикалки/маркери. 

Дейност 2.4: Списък със стереотипни фрази за социалния пол, 4 хартии с етикети "Съгласен/на 

съм" / "Не знам" / "Все още мисля" / "Не съм съгласен/на". 

Дейност 2.6: "Моят облак от думи от популярни реклами" http://www.wordle.net/ , 

списания/популярни сайтове, насочени към младите хора. 

Дейност 2.7: Популярни списания и уеб сайтове като Instagram. 

Дейност 2.8: "Назад във времето" http://www.seeme.org.au/advertising-clips.html  

Дейност 2.9: Хартия и химикалки; снимки на "идеали". 

Дейност 2.10: Документални филми за начална точка на дискусията 

https://www.youtube.com/watch?v=PTlmho_RovY 

https://www.youtube.com/watch?v=8ap2xnMcvpw  

Дейност 2.11: Части от пъзел 

Дейност 3.2: Флипчарт, маркери. 

Дейност 3.3: Кутия, хартия, химикалки / маркери. 

Дейност 3.5: Принтирани сценарии. 

Дейност 3.6: Балони, хартия, химикалки. 

Дейност 3.7: Акварели, моливи, четки за боядисване, листове хартия, химикалки. 

Дейност 3.8: Флипчарт, маркери, история №2 на играта „CONVEY“. 

Дейност 3.9: Кутия, хартия, химикалки / маркери. 

 

Онлайн симулационната игра  

http://www.wordle.net/
http://www.seeme.org.au/advertising-clips.html
https://www.youtube.com/watch?v=PTlmho_RovY
https://www.youtube.com/watch?v=8ap2xnMcvpw
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         В допълнение към материалите, съдържащи се в обучителния пакет, онлайн симулационната 

игра, разработена от проекта "CONVEY", ще бъде използвана за по-нататъшно представяне на 

горепосочените теми. Онлайн симулационната игра съдържа четири интерактивни сюжета, които 

отразяват различните аспекти на насилието, основано на пола. Тези теми включват: злоупотреба с 

деца, изнасилване, домашно насилие и онлайн порно за отмъщение. В рамките на играта 

учениците ще влязат ролята на детектив/следовател, чиято роля е да разследва и в крайна сметка 

да разкрие престъпление, свързано с насилието, основано на пола. Учениците ще могат да 

управляват играта, като избират различни възможности за диалог и действия, позволяващи 

вземането на самостоятелни решения. 

             Целта на онлайн симулационната игра е първо да подкрепи обучението по трудни теми, 

свързани с насилието, основано на пола, чрез представяне на сценарии от реалния живот. На 

второ място, играта се стреми да насърчи промяната в нагласите и поведението сред младите 

хора чрез ефективното предаване на уроците и посланията, съдържащи се в сюжетите (вж. 

Приложение 1 - "Ръководство за игра" за по-подробна информация за начина, по който беше 

разработена играта). 

          Играта подчертано насърчава участието, тъй като млади хора бяха активно включени в 

младежки консултантски групи за разработването на играта. Те допринесоха с идеи и 

предложения за приложението ѝ и нейните сюжетни линии. Успоредно с това имаше и експертни 

консултантски групи, състоящи се от жени, преживели насилие, психолози и социални работници 

също подпомогнаха развитието на играта, особено във връзка с образователното съдържание. И 

двата вида консултантски групи – младежка и експертна – бяха организирани във всичките шест 

европейски страни-партньори по проекта. Обобщени данни за всяка от четирите сюжетни линии 

на играта се съдържат по-долу (За да прочетете пълните сюжетни линии виж Приложение 1.1, 1.2, 

1.3 и 1.4). 

 

(Тези резюмета не трябва да се разкриват на учениците преди да играят играта). 

Сюжет 1: Показва сценарий, в който учениците трябва да действат като следовател в случай на 

изчезнало момиче, наречено Мария. Тя е изчезнала от местното училище. Действайки като 

следовател в играта, учениците трябва да търсят наоколо и да задават въпроси на училищния 

персонал/съучениците ѝ, за да открият улики. Мария всъщност е била вербувана от доверен 

учител, който ѝ предлага да я закара у тях след училище, след като той вижда как съученици я 

тормозят. Той първо завежда Мария в дома си, уж да й даде книгата "13 причини защо". 

Продължава като напада Мария в колата си, докато е паркирана пред къщата. Мария избягва и 

по-късно я намират в гората. Историята се занимава с проблемите на сексуалната злоупотреба с 

деца и стереотипите по полов признак, тъй като Мария често е закачана от други ученици, защото 

изглежда "момчешки" (т.е. тя е тормозена, защото не отговаря на традиционните норми за това 

как трябва да се обличат момичетата). Историята също загатва за аспекти на сексуалния тормоз 

чрез включването на новинарска статия от в."Гардиън", която описва история на студентка, която 

се изправя срещу университетски професор, чието поведение представлява сексуален тормоз. Тя 

също така показва и как децата често са малтретирани от онези, които познават и на които вярват. 

Сюжет 2: Описва историята на Катерина, която е сексуално насилена през нощта, докато е на 

почивка в Малта заедно с приятелите си. Учениците трябва да действат като следователи по 

случая и да разпитват приятелите на Катерина, членовете на персонала в клуба и таксиметров 
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шофьор. Катерина е била сексуално нападната от човек, който среща в клуба. Познатият се 

възползва от опиянението ѝ и я качва в такси, докато тя едвам може да стои на краката си. Води я 

на плажа, където я напада сексуално, докато тя е в безсъзнание. Нападателят вярва, че има право, 

тъй като те са флиртували и целували по-рано през нощта. Той също така поставя вината върху 

Катерина, като я критикува за това, че е толкова пияна. Тази история се занимава с въпроса за 

даване на съгласие и употребата на алкохол, като доказва, че ако човек няма физическата 

възможност да даде съгласие, то това е изнасилване. Тя засяга и въпроси, свързани с 

обвиняването на жертвите и техните права, както и статистика за разпространението на 

сексуалното насилие в ЛГБТ общността. Историята споменава и факта, че повечето сексуални 

атаки се извършват от някой, когото познаваме. 

Сюжет 3: Учениците трябва да действат като следователи в случай на домашно насилие. 

Действайки като детектив, учениците трябва да разпитват медицинската сестра в болницата, 

където е приета жертвата. Следователят трябва също разпита колегите на съпруга и продавача в 

техния местен магазин. Ясно е, че отвън те изглеждат като нормално семейство с малко 

проблеми. Историята се позовава на факта, че понякога е трудно да се познае отвън, че има 

домашно насилие или какво се случва зад затворените врати на дома. Историята се занимава с 

това, как жертвите на домашно насилие често  обвиняват себе си за ситуацията. Историята също 

така подчертава, че човек не трябва да оправдава използването на насилие у дома. Тази история 

съдържа факти и статистики за трафика на хора с цел сексуална експлоатация. 

Сюжет 4: Показва престъплението „онлайн порно за отмъщение“. Едно момче е разпространило 

интимна снимка на момиче на име Сесилия сред децата в училище. Сесилия среща това момче 

онлайн и му изпраща снимка. Извършителят е трудно да проследи, тъй като използва фалшив 

профил. Учениците трябва да действат като следовател по случая и ще трябва да прегледат стари 

онлайн чатове, за да открият кой е изпратил снимката. Учениците ще имат три шанса да отгатнат 

кой е извършителят, въз основа на съобщенията, като следят времето на изпращане и начинът им 

на писане. Тази история съдържа и много информация и статистика за онлайн порното за 

отмъщение. 

Приложение 2 "Структура на пилотната програма (работилници за млади хора)" съдържа 

конкретни насоки за това къде различните сюжети за игри трябва да бъдат въведени на учениците 

в комбинация със специфични дейности, които подсилват материала, заложен в игрите. 

Структура на петте сесии на обуичителния пакет за учители 

❖ Сесия 1. Стереотипи, основани на пола 

❖ Сесия 2. Сексуализацията на младите хора в дигиталните медии 

❖ Сесия 3. Насилие, основано на пола  

❖ Сесия 4. Сексуално насилие и тормоз 

❖ Сесия 5. Проблеми с чувствителността и справяне със споделяне за сексуален тормоз 

 

Цели на обучителния пакет за учители 

 

● Обучение на младите хора за приносът на стереотипите, основани на пола за неравенството 

между жените и мъжете и връзката с насилието, основано на пола. 



9 
 

● Показване как младите жени и момичета са превръщани в сексуални обекти в дигиталните 

медии и как това влияе върху развитието на сексуалността и идентичността. 

● Изброяване на различни видове насилие, основно на пола и форми на злоупотреба. 

● Създаване на точна представа за сексуалното насилие и тормоз, така че да се разпознава по-

лесно, когато се случи, и да се разсеят митовете за изнасилването. 

● Обучение на учители и млади хора за това как да се справят с признания за сексуално насилие и 

какво да правим, когато то се случи или станем свидетели. 

● Обучение за борба със сексуално насилие чрез образование и повишаване на информираността 

по тези теми. 

 

Общи насоки за учителите 

Как да подходим към тези чувствителни теми с млада аудитория: 

- Темите на сесията да бъдат отворени за въпроси и коментари; 

- Използвайте силата на примера и моделите; 

- Научете повече за участниците и какво харесват по отношение на музика, филми и игри, за да 

можете да обхванете и тях във вашата презентация; 

- Никога не давайте предположения (например, че ги е грижа или че не ги интересува), винаги 

питайте за тяхното мнение и възгледи; 

- Създайте място за съвместно споделяне и учене; 

- Завършвайте всяка сесия със споделяне и обсъждане; 

- Списъкът по-долу описва първите десет грешки, правени от изследователи, когато говорят с 

млади хора (McCrory, 2011г.). Те включват: 

10. Да приемете, че студентите са по-заинтересовани от вашата тема, отколкото от вас като 

личност; 

9. Нагрубяване или създаване на неудобство у присъстващите по някакъв начин; 

8. Да се опитвате да сте готини; 

7. Да се опитате да направите прекалено много; 

6. Не сте достатъчно интерактивни; 

5. Да оставите презентацията да убие вашия ентусиазъм; 

4. Да не събудите загриженост у аудиторията; 

3. Да забравите, че сте „прокълнати от знания“ (т.е. да използвате труден за разбиране 

език); 
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2. Да покажете, че ви е страх; 

1. Да игнорирате реалността, че "вниманието е цар". 

Следвайте линка по-долу, за да получите по-подробна информация за горепосочения списък. 

МакКрори  (2011г.). Топ 10 грешки, направени от изследователите, когато се представят на 

младите хора. Научете различно. http://learn-differently.com/ 

- http://learn-differently.com/files/2011/08/top-ten-mistakes-article-2011.pdf  

 

 

 

 

 

Преди да започнете тема 1, завършете една от уводните дейности, описани в пилотната 

програма, за да се даде възможност на учениците да се опознаят: 

❖ 1.1 - Запознаване едни с други - Задача (1) 

❖ 1.2 - Запознаване едни с други - Задача (2) 

❖ 1.3 – Интервюто 

 

СЕСИЯ 1: СТЕРЕОТИПИ, ОСНОВАНИ НА ПОЛА 

 

Цели на обучението: 

✓ Разбиране за разликите между социален и биологичен пол. 

✓ Разбиране на пола като социална конструкция. 

✓ Стереотипите, основани на пола не са фактологично представяне на мъжките и женските 

характеристики, а са генерализации, създадени от обществото. 

✓ Разпознаване на съществуващите стереотипи и обществени очаквания за ролите на половете в 

ежедневието и как те могат да бъдат ограничаващи. 

✓ Влиянието на стереотипите, основнани на пола за създаване на властови йерархии и 

неравенство между жените и мъжете.  

✓ Децата не са задължени да се вписват в тези норми. Те имат правото да изследват свободно 

своите полови идентичности, без да бъдат подлагани на дискриминация, когато не отговарят на 

на определени обществени нагласи за социалните роли. 

Запознаване на учителите с дейностите, описани в пилотната програма: 

При завършването на всяка от петте теми/сесии с учители, изберете най-малко една от 

дейностите от пилотната програма за ученици, които са подходящи за всяка сесия, и 

обяснете съответната методология или ако времето позволява, проведете дейността с 

учителите, така че те да могат да научат как да осъществяват специфичната дейност със 

своите ученици по време на работилниците с ученици.  

 

http://learn-differently.com/files/2011/08/top-ten-mistakes-article-2011.pdf
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1.1 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА: Разбиране на социалния пол 

 

 

 

 

 

 

 

Разликата между биологичен и социален пол 

"Биологичният пол се отнася до физическите или физиологичните различия между мъжете и 

жените, включващи както първичните полови характеристики (репродуктивната система), така и 

вторичните характеристики като височината и мускулната маса. 

Социалният пол е термин, който се отнася до социални или културни различия, свързани с 

мъжкото и женското "(Little & Little, 2013г.). 

Биологичният пол често се разглежда като статичен, докато социалният пол е социално 

конструиран и зависи от променящите се ценности на това общество или култура. 

Дефиниция на „Социален пол“ 

"Социалният пол се отнася до социалните особености и възможности, свързани с женското и 

мъжкото, отношенията между жените и мъжете, момичетата и момчетата, както и отношенията 

между жените и тези между мъжете. Тези особености, възможности и взаимоотношения са 

социално конструирани и се изграждат чрез процесите на социализация. Те са специфични за 

контекста и времето, и са променливи. Социалният пол определя какво се позволява, оценява и 

очаква от жените или мъжете в даден контекст. В повечето общества съществуват различия и 

неравенства между жените и мъжете по отношение на възложените отговорности, предприетите 

действия, достъпа и контрола върху ресурсите, както и възможностите за вземане на решения. 

Социалният пол е част от по-широкия социокултурен контекст "(ООН Жени, 2001г.). 

 

Как работи социалният пол? 

Little & Little (2013г.) обясняват, че децата от малка възраст се учат, че има различни очаквания за 

момичетата и момчетата в обществото по отношение на начина, по който трябва да се държат и 

очакваните роли и отговорности. Тези очаквания се предават в процеса на социализация. Тези 

обществени очаквания се основават на обществени вярвания, нагласи и ценности. 

          Little & Little (2013г.) описват четири основни източника на социализация: семейство, 

образование, партньорски групи и медии. Всеки от тези източници подсилва приетото социално 

Предложение за дейност с учителите 

Преди да въведете по-долу определенията за биологичен и социален пол, помолете 

учителите/обучителите да дадат свои собствени определения или разбирания за думата 

"биологичен пол" и да съберат отговорите си на флипчарт. Опитайте се да излезете с цялостна 

дефиниция, споделена от цялата група. Следвайте същата процедура за думата "социален пол". 

След като сте проучили разбирането на групите за двата термина, въведете дефинициите по-долу. 
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поведение, което се приписва на мъжете и жените. Little & Little (2013г.) говорят за това как често 

момчетата се насърчават да бъдат агресивни и конкурентни, докато момичетата често се 

насърчават да бъдат пасивни, послушни и грижовни. Little & Little (2013г.) също заявяват, че 

"Когато децата не пасват на дадена социална роля, те могат да се сблъскат с критика или 

пренебрегване от техните връстници". Тази разлика в очакванията в крайна сметка води до това 

момчетата да получават определени привилегии, докато момичетата да търпят определени 

ограничения. Момчетата са склонни да получават повече независимост и свобода, докато 

момичетата биват ограничени в това, което могат да носят и къде могат да ходят. Често им се 

разпределят различни задачи в дома, като момичетата получават повече домашни задължения 

като готвене и почистване, докато момчетата са насочени към задачи, които изискват по-голяма 

физическа сила, като например косене на моравата. Тази диференциация продължава в училище, 

тъй като момичетата се насърчават да учат теми като вътрешна икономика и изкуство, докато 

момчетата ще бъдат по-често насърчавани към дървообработване и математика (Little & Little, 

2013г.). Момичетата по-рядко се включват в предмети като математика и работа с дърво. Това 

може да повлияе на избора на кариера или университет, като момчетата се стремят към 

инженерство, бизнес и математика, докато момичетата се насочват към хуманитарни науки, 

учителство или социална работа или роли, свързани с родителство/домакинство. Данните от 

ирландския Националния статистически институт (CSO, 2018г.) установяват, че завършващите 

жени са по-склонни да работят в областта на образованието, здравеопазването и социалната 

работа, докато мъжете са по-склонни да работят в секторите на науката, техниката, финансите или 

информационната комуникация. Статистиката от Европейската комисия (2016г.) показа, че мъжете 

печелят с 13,9% повече от жените в Ирландия. Средната разлика в заплащането на жените и 

мъжете за ЕС е 16,7% от 2014 г. 

Полезен клип в YouTube: 

Видео за това как половите стереотипи могат да формират изборът на образование и 

кариера (Европейски институт за равенство между половете, 2017 г., 17 август). (1:23 мин.) 

Https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0  

 

Канадско изследване, проведено от Horne et al., (2017г.) установява, че жените продължават да 

извършват повечето домакински задачи на всички етапи от живота си (юношество до средата на 

живота), независимо колко часа прекарват в платена работа извън дома или колко печелят. 

Това е продължение на цифрите в Обединеното кралство, които показват, че жените вършат с 40% 

повече домакинска работа в сравнение с мъжете и извършват 60% повече неплатения труд на 

обществото (ONS, 2016 г.). 

 

Полова идентичност 

"Половата идентичност се отнася до вътрешния и индивидуален опит на всеки човек, свързан със 

социалния пол, който съответства или не на биологичния пол, включително личните разбирания 

за тялото (които може да включват, ако са свободно избрани, промяна на телесната визия или 

медицински, хирургически или други намеси) и други изразявания на пола, включително начин на 

обличане, реч и маниери (Европейска комисия, 2012 г.) ". 

https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
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"Половата идентичност е собственото разбиране на индивида за това да какво е мъж или жена 

въз основа на неговата или нейната асоциация с мъжки или женски роли" (Little & Little, 2013г.). 

 

 

Социални роли на половете 

"Концепцията за социалната роля на половете се отнася до разбирането на обществото за това как 

момчетата или момичетата, или мъжете и жените трябва да се държат и как трябва да се отнасят 

едни към други... Ролите на половете са тези поведения, наложени от обществото открито или 

скрито" (Diamond, 2002г., стр. 322). 

 

Полезен видеоклип в YouTube: 

Видео с възрастни хора, които несъзнателно окуражават децата си да играят със стереотипни 

мъжки и женски играчки (BBC Stories, 2017г., 16 август). (3:25 минути) 

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI  

 

Въпроси за дискусия: 

➢ Има ли различни задачи у дома за вашия брат или сестра? 

➢ Има ли различни правила за вашия брат или сестра у дома? Защо мислите, че това е така? 

 

1.2 Дефиниция за „Стереотипи, основани на пола“ 

 

❖ Ключово послание за разбирането на влиянието на стереотипите, основани на пола е 

разбирането, че хората не са равни или срещу тях се злоупотребява не защото са различни по 

принцип, а защото са различни в сравнение с желания идеал, който се оформя от обществените 

конструкции на пола. 

(Youth4Youth, Pana & Lesta, 2012г.)  

 

Стереотипите, основани на пола се дефинират като свръхгенерализиране на характеристиките, 

разликите и особеностите на определена група въз основа на техния пол. Половите стереотипи 

създават широко прието мнение или пристрастия към някои характеристики или признаци, които 

се отнасят за всеки пол. Половите стереотипи са опасни, защото могат да създадат неравностойно 

или несправедливо отношение към определени хора, които се отклоняват от обществените 

представи за „нормалност“. 

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
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(Център за джендър равенство и права, 2015г.) 

 

Полезен клип в YouTube: 

Видеоклип за разбирането на децата за социалния пол в професиите (Upworthy, 2016, 1 

септември). (2:07 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY  

 

Little & Little (2013г.) сочат, че половите стереотипи често формират основата за сексизма. Те 

определят сексизма като "предубедени вярвания, които ценят единия пол повече от другия". 

Обществото е склонно да придава по-голяма стойност на ценностите, свързани с мъжете, като 

силата, логическото мислене и иновациите. Жените по-често се свързват с това да бъдат по-

грижовни, съпричастни и състрадателни. В много култури това води до подценяване на жените, 

което неизбежно води до неравенство между половете и дискриминация, тъй като жените и 

момичетата нямат същия достъп до образование, здравни грижи за майките и възможности за 

платена работа (УНИЦЕФ, 2017 г.). Това поставя жените и момичетата в по-нискостоящо 

положение в обществото, тъй като имат по-малко възможности и са принудени да бъдат зависими 

от своите партньори, което ги поставя в по-голям риск от насилие, основано на пола. В същото 

време, от мъжете и момчетата се очаква да имат поведение на мъжкари, което се асоциира с 

насилие (УНИЦЕФ, 2017г., Съвет на Европа, 2007 г.). 

 

Връзка към статия на Мелиса Станджър, озаглавена: 

 "Това са най-сексистките неща, които хората някога са ни казали". 

http://www.revelist.com/life/sexist-things-people-say/779/a-coworker-ok-ok-you-dont-have-to-get-so-

emotional/1  

Тя съдържа редица изображения, в които жените показват примери за сексистки коментари, 

които са им направени (Stanger, 2016г.) 

 

1.3 Често срещани стереотипи, основани на пола 

➢ Жените са срамежливи, покорни и често са прекалено емоционални. Очаква се мъжете да 

бъдат силни, господстващи, мачо, агресивни, обективни и да не показват емоции. 

➢ Жените са по-подходящи за грижовни роли на майки, медицински сестри и учители. Жените 

рядко бизнесмени, инженери или учени, тъй като се смята, че не са добри в математиката и са 

твърде емоционални, за да мислят логично. 

➢ Мъжете са по-подходящи за динамични работи и бизнес, по-добри са в математиката и мислят 

логично. 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY
http://www.revelist.com/life/sexist-things-people-say/779/a-coworker-ok-ok-you-dont-have-to-get-so-emotional/1
http://www.revelist.com/life/sexist-things-people-say/779/a-coworker-ok-ok-you-dont-have-to-get-so-emotional/1
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➢ Жените са по-добри в отглеждането на деца, докато мъжете са по-добри в ремонта на къщата. 

➢ Момчетата естествено имат по-голям интерес към спорта, докато момичетата се интересуват от 

абстрактни материи. 

 (NoBullying.com: Световният орган за тормоз, 2016 г.) 

 

 

Полезен клип в YouTube: 

Децата обсъждат какво означава да си момче и момиче (списание Ню Йорк, 2018, 7 март). (2:50 

минути) 

https://www.youtube.com/watch?v=aTvGSstKd5Y  

 

Въпрос за дискусия: 

➢ Как биха могли тези стереотипи да бъдат ограничаващи или обременяващи? 

 

Попълнете една от дейностите, описани по-долу в Пилотната програма с ученици, след като 

завършите темата: 1.3 Често срещани стереотипи, основани на пола: 

❖ 2.1 - "Да говорим за стереотипите" 

❖ 2.3 - "Стереотипи в ежедневието" 

❖ 2.5- "Момичетата харесват розово, момчетата синьо" 

 

1.4 Как работят стереотипите   

● Медии / реклама: Жените често играят подчинени роли в телевизионни предавания и филми и 

често играят обекта на желание, а не на самостоятелен главен герой. Има по-малко женски, 

отколкото мъжки герои в телевизията и филмите. (Можете ли да помислите за филми или 

телевизионни предавания, които се противопоставят на този стереотип?). Стереотипите, основани 

на пола се налагат и чрез рекламни и печатни медии, като жените са снимани в по-подчинени 

позиции, както и в традиционни роли като тази на домакиня в реклама за миене на перилни 

препарати, например. В печатните медии, като например списания, статиите често се 

съсредоточават върху теми като диети, знаменитости с наднормено тегло и съвети за това „Как да 

се харесаме на мъжа ни“ или „Как да накараме мъжът Х да ни забележи“. Тези статии подсилват 

стереотипните идеали за женственост, чрез социален натиск жените да изглеждат слаби, да 

задоволяват партньора си или да привлечат вниманието на мъжете колеги, като изглеждат и 

действат по определен начин. 

● Продукти, напр. детски играчки. Има разделение между половете в пазара на играчки за 

момчета и момичета. Тоест, момчетата играят с камиони и кутии с инструменти, докато 

момичетата играят с кукли и кухненски комплекти. (Съвет на Европа, 2007 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=aTvGSstKd5Y
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● Детски дрехи: Дрехи за малки момичета съдържат послания като "Красива в розово", "Малката 

принцеса на татко", докато момчетата имат ризи, които казват "Малък герой", "Пакостник", 

"Приключенец". 

Полезен клип в YouTube: 

Видео с малко момиче, изтъкващо стереотипно облекло в Tesco (SWNS TV, 2016, 29 

септември). (2:36 мин.) Https://www.youtube.com/watch?v=9R1Pf7zFHFI 

● Дигитални/социални медии: Негативните стереотипи по полов признак се предават чрез 

онлайн „меме“-та, комикси и социални медии като Twitter. Негативни стереотипи като: 

момичетата са кисели по време на менструалния им цикъл, момичетата са параноични във 

връзките си, т.е. искат да проверяват телефона му, момичетата са лицемерни и материалистични, 

момчетата винаги бройкат момичетата, момичетата са обсебени от грим и са претенциозни. 

● Междуличностно: Стереотипите, основани на пола също се социализират чрез нашите 

родители, връстници, училище, работа и религиозна среда. Например, родителите често налагат 

различни правила за синовете и дъщерите по отношение на това как трябва да се държат, да се 

обличат и какви допълнителни предпазни мерки трябва да предприемат. Определени учебни 

предмети често се предписват на момичета и момчета в средните училища. Предметът на 

„Вътрешна икономика“ (Ирландия) често е основен предмет на всички момичешки училища. 

Въпреки това, теми като дървообработване и металообработване обикновено се намират само в 

смесени или всички момчешки училища в Ирландия. Както в работна, така и в училищна среда, 

мъжете и жените често получават униформи, които съответстват на единия или другия пол, 

например панталони за момчета, поли за момичета. 

 

Въпрос за дискусия: 

➢ Можете ли да се сетите за известни личности или влогъри, които не отговарят на очакванията 

за социален пол? 

 

Изпълнете една от следните дейности от пилотната програма, след като завършите темата: Как 

се съобщават стереотипите по полов признак. 

❖ 2.6 - Моят облак от думи от популярни реклами 

❖ 2.7 - Посетители на Земята 

❖ 2.11 – Пъзел на стереотипите 

 

 

1.5 Медийно отразяване на жените 

В доклад от Колинс (2011 г.) е установено, че жените са: 

1. Недостатъчно представени в многобройни медийни формати като филми, телевизии и дори 

литература. Най-малко представени са жените във видеоигрите. Проучване на Смит и сътр. 
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(2010г.) разглежда 101 най-печеливши филми и установява, че мъжете превъзхождат броя на 

жените в съотношение 2,57 към 1. 

2. Често сексуализирани, като например да бъдат облечени провокативно или изцяло голи и 

често изобразявани с нереалистично и непропорционално в сравнение с мъжките герои. Колинс 

посочва, че наличието на сексуално съдържание не е задължително лошо, а по-скоро начинът, по 

който се изобразява, т.е. когато жените са хипер сексуализирани, обективирани и подчинени на 

мъжките герои. 

3. Представлявани в традиционни или стереотипни роли като домакини или любовници 

(интимни взаимоотношения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестът Бекдел 

Тестът Бекдел е разработен от Алисън Бекдел, художник на комикси през 1985 г. Тестът изисква 

филмът да удовлетвори три критерия, за да премине теста: 

(1) трябва да има поне две жени в него, 

(2) които говорят помежду си, 

(3) за нещо друго, освен мъж. 

 

През 2014г. само четири от деветте филма, номинирани за най-добър филм за наградата „Оскар“, 

преминаха теста Бекдел (The New Yorker, 2014г.). Филмите, които са издържали теста, включват: 

"Американска схема", "Клубът на купувачите от Далас", "Небраска" и "Филомена". Филмите, които 

не минават теста са: „Капитан Филипс“, „Вълкът от Уолстрийт“, „12 години робство","Тя" и 

"Гравитация". 

През 2017 г. седем от деветте филма, номинирани за най-добър филм, преминаха теста на Бекдал 

(Racic, 2018г.). Филмите, които са преминали на теста са: "Калинката", "Формата на водата", 

"Пощата", "Get Out", "Три билборда извън града", "Призрачна нишка" и "Назови ме с твоето име". 

Филмите, които са се провалили теста на Бекдал, включват "Дюнкерк" и "Най-тъмният час". 

 

Предложение за дейност за работа с учителите 

 

Преди да разкриете критериите за теста на Бекдел по-долу, помолете един от 

учителите/педагозите да назоват последния филм, който са гледали на кино, или просто първия 

филм, който им дойде на главата. Обсъдете филма в групата във връзка с това, как женските 

герои са изобразени във филма. След като дискусията завърши, разкрийте критериите, 

изложени в теста Бекдел, и оценете дали филмът, който обсъдихте ще премине теста на 

Бекдел. След като приключите, обсъдете примерите на филми по-долу, които (не) са минали 

теста на Бекдел. 
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Интерактивният тест на Бекдал съдържа 2018 New Yorker Article (Racic, 2018). 

https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/do-this-years-best-picture-oscar-nominees-pass-the-

bechdel-test  

 

Доклад на WMC (2018г.) установява, че 77% от всички номинирани за "Оскар" от снимачния екип 

са мъже. Тези роли зад кулисите или номинациите, които не включват актьорска игра, включват: 

писане, редактиране, продуциране и режисиране. 

 

 

1.6 Примери за стереотипи, основани на пола в дигиталните медии  

 

 

Списания за момичета и момчета – „Wake up pretty“ vs. „Explore Your Future“ (Frye, 2016).  

 

https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/do-this-years-best-picture-oscar-nominees-pass-the-bechdel-test
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/do-this-years-best-picture-oscar-nominees-pass-the-bechdel-test


19 
 

 

Overly Attached Girlfriend-Pretty much [Digital Image]. (2012г.). 

(Превод: „О, значи си намерил някоя друга? БРЕМЕННА СЪМ.“ 

 

Overly Attached Girlfriend-She Installed GPS [Digital Image]. (2012г.).  

(Превод: „Забравил си да ми кажеш, че отиваш на пътешествие с приятелите си. ДОБРЕ, ЧЕ 

ИНСТАЛИРАХ GPS НА КОЛАТА ТИ, ЗА ДА МОГА ДА ТЕ ПРОСЛЕДЯ“ 

Завършете едно от следните дейности преди да приключите с темата за „Въздействие от 

стереотипите, основани на пола“: 

❖ 2.2- “Да научим повече за стереотипите, основани на пола” 

❖  2.4- “Момичетата/момчетата не могат да правят това” 

❖  2.9- “Идеалното „Ти” 
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1.7 Въздействие от стереотипите, основани на пола 

Успешни истории: твоята уникалност, твоята значимост, твоята красота, ти 

1.  Baby Dove | #RealMoms 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9dE9AnU3MaI 

Запознайте се с #RealMoms (Истински майки), чиито разнообразни родителски подхохи за 

майчинството доказват, че няма правила как да бъдеш родител в днешно време. От Касиди, която 

отглежда сина си в кравеферма до Елис, която води дъщеря си на състезания по брейкденс, ние се 

вдъхновяваме от майки, които вярват на инстинките си, а не на предразсъдъците. 

 

2) Dove Change One Thing | Как нашите момичета гледат на себе си? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c96SNJihPjQ  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23RealMoms
https://www.youtube.com/watch?v=9dE9AnU3MaI
https://www.youtube.com/watch?v=c96SNJihPjQ
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С разтежа на всяко момиче, нараства и натиска как тя трябва да изглежда. Това поражда 

разбирането, че нейният външен вид не е достатъчно добър. Насърчавайте самочувствието на 

момичетата и ги накарайте да разберат, че не е необходимо да променят нищо в себе си.  

3) Dove Real Beauty Sketches | По-красива си, отколкото мислиш 

 

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE 

Един от най-популярните филми на Dove - Real Beauty Scetches – изследва разминаванията в това 

как другите гледат на нас и как ние се възприемаме. Всяка жена е нарисувана два пъти от обучен 

клиничен художник на ФБР на име Гил Замора: единият портрет се основава на собственото 

описание на жената, а другият на описания от случайни хора. Резултатите са изненадващи...  

 

4) Dove #RealBeauty Is Universal | Празнувайте всички видове красота 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNYjRmNCu9o 

Истинската красота не е само един вид. Тя е универсална. От младия мечтател до отдадения 

учител; от веселата и закръглена майка на две деца, която върши 100 неща до дизайнера, който се 

учи да обича сивите си кичури – всеки е красив в различията си.   

5) Pot Noodle | You Can Make It | TV Advert 

 

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE
https://www.youtube.com/results?search_query=%23RealBeauty
https://www.youtube.com/watch?v=JNYjRmNCu9o
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https://www.youtube.com/watch?v=ClKMIr3WpjY 

Неочакваният край приканва зрителите да поставят под съмнение начина, по който те мислят 

ролите между половете. Изненадата, която следва в последните секунди прави тази реклама 

изключително популярна – „Ти можеш“ е гледана над 1.4 милиона пъти за по-малко от месец.  

 

6) Това момиче може, а ти? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=jsP0W7-tEOc 

TheNationalLottery 

Сайтът „Това момиче може“ е чудесен пример за това как една кампания може да продължи от 

реклама до онлайн съдържание. Сайтът съдържа историята на всяка жена от рекламата и 

позволява на потребителите да споделят своите истории за това как са започнали да спортуват. 

Дори има списък със спортове, които жените могат да опитат, включително и информация за 

цени, необходима екипировка, калории, изгорени за час и пр. 

 

7) Кърви нормално 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=jsP0W7-tEOc
https://www.youtube.com/channel/UCnOiv4Hp3fu43NDHl335cvQ
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=QdW6IRsuXaQ 

Противно на общественото разбиране, жените не кървят синя течност, а кръв. Ментруалният 

цикъл е нормално нещо, както и правилното му показване. #bloodnormal 

8) Месец на женската история: Смели илюстрации на четири жени-учени, които са открили 

различни методи за лечение и са се преборили със стереотипите, основани на пола:  

 

https://endpoints.elysiumhealth.com/womens-history-month-2018-b6a2b40b5b74 

  
Списанието „Ендпойнтс“ чества приносът на Барбара Маклинток, Естер Ледерберг, Лидия Вила-
Комаров и Руби Хиросе 
 
9) Винаги #LikeAGirl (Като момиче) 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=QdW6IRsuXaQ
https://www.youtube.com/results?search_query=%23bloodnormal
https://www.youtube.com/results?search_query=%23LikeAGirl
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https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs  

Присъединете се към „Always“ в  епична битка, да запазим високо самочувствието на момичетата 

по време на пубертета и след това. Използването на #LikeAGirl (Като момиче) като обида е тежък 

удар срещу всяко момиче. И тъй като останалата част от пубертета наистина не е пикник, лесно е 

да се види какъв огромен ефект може да окаже самоувереността на едно момиче. Започнете, като 

им покажете, че правенето на неща #LikeAGirl (като момичета) е страхотно нещо! 

 

Беше време някой да се обърне към израза „като момиче“. Той е пълен с негативизъм и 

утвърждава стереотипа, че начинът, по който жените правят нещата, е по-маловажен от начина, 

по който мъжете ги правят. Така че, дръжте високо надписа „феминизъм“ за тази реклама, която 

беше показана по време на Супер Боул, за справяне с проблема със самочувствието. 

 

 

10. Преосмисляне на красотата снимка по снимка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3agBWqGfRo 

11. Разнообразие в моделстването:  

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
https://www.youtube.com/watch?v=_3agBWqGfRo
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https://www.youtube.com/watch?v=17mEinpPX4g 

12. Моята красота, моята дума (#beautymaysay): От ранна възраст на Джесика й е било казвано, 

че не може да носи стилни дрехи, заради размера й. Тя противодейства на тези коментари 

като започва моден блог.  С кампанията #MyBeautyMySay ние показваме истории на 

удивителни жени, които се застъпват за собствената им красота. 

13.  
https://www.youtube.com/watch?v=uqToVzu0iTc 

 

14. Ако можехте да промените едно нещо, кое би било то?  

В днешно време е много лесно да се почувстваме неуверени за нашия външен вид. Дали 

това ще да е заради злобният коментар по наш адрес или заради снимките на Фотошоп, 

които виждаме в списанията, толкова е лесно да се вглеждаме в телата си. Кога беше 

последният път когато се чувствахме удобно в нашата кожа? Развълнувани сме да 

споделим с вас нашите нови 50 човека и един кратък въпрос – Чувстваш ли се комфортно? 

Надяваме се, че това видео ще ви вдъхнови да се чувствате по-удобно и уверено в себе си. 

Красотата не е в това какво нямаме, тя е в това да се чувстваме удобно в собствената си 

кожа.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=17mEinpPX4g
https://www.youtube.com/results?search_query=%23MyBeautyMySay
https://www.youtube.com/watch?v=uqToVzu0iTc
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https://www.youtube.com/watch?v=f0tEcxLDDd4 

 

15. Създателите на „Чейндж“, #creatorsforchange, 'Ако променим стандартите за красота, ще 

променим ли начина, по който се чувстваме/виждаме себе си?' 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhDSkljh-es 

 

1.8 Въздействие от стереотипите, основани на пола 

▪ Научни изследвания установяват, че когато на хората се напомня за стереотипи по отношение на 

техния пол или раса, тяхното представяне на стандартизирани тестове е лошо (Steele, 1997г.). 

Широко разпространеният стереотип, че жените не са толкова добри в математиката в сравнение 

с мъжете, би могло да накара жените да избегнат математически или научни кариери и области 

на обучение. 

▪ Силните вярвания в стереотипите, основани на пола могат да доведат до неравенство между 

мъжете и жените, тъй като стереотипните мъжки черти обикновено се ценят повече от 

обществото, например, че мъжете мислят по-логично. Подобни вярвания биха могли да обяснят 

https://www.youtube.com/watch?v=f0tEcxLDDd4
https://www.youtube.com/results?search_query=%23creatorsforchange
https://www.youtube.com/watch?v=RhDSkljh-es
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защо жените са склонни да се разглеждат като по-малко компетентни и поради това са 

концентрирани в по-ниско платени работни места. 

▪ Стереотипи, които насърчават мъжете да потискат емоциите си, могат да бъдат свързани с 

високата честота на самоубийство, наблюдавана сред младите мъже в Ирландия. Социалните 

очаквания, която изискват мъжете в обществото да поддържат непреколен вид, когато става дума 

за техните емоционални проблеми, може да действа като пречка за търсене на услуги за психично 

здраве. Самоубийството е водеща причина за смърт при мъжете на възраст 15-34 години в 

Ирландия, което надхвърля броя на смъртните случаи от пътнотранспортни произшествия. 

Степените на младежки самоубийства в Ирландия са на четвърто място в Европа (Stpatricks.ie, 

2016). 

▪ Натискът да се съобразят със стереотипните идеали за мъжественост и женственост може да 

попречи на младите хора свободно да изследват своята полова идентичност. Младите хора може 

да се чувстват задължени да се съобразяват със строгите норми на пола или да преживеят 

наказания под формата на насилие, основано на пола, ако не несъответстват. 

▪ Хората, които не пасват на нормите и идеалите за социални роли, могат да бъдат подложени на 

тормоз или да бъдат изолирани от връстници, напр. хомофобия и дискриминация, преживяна от 

ЛГБТ тийнейджъри (пр. коментари като педал, фея, куку и откачалка) - DCYA (2017г.). 

▪ Стереотипите, които насърчават мъжете да бъдат доминиращи, агресивни и да имат много 

сексуални партньори, са свързани с насилие, основано на пола. 

 

Въпрос за дискусия: 

➢ Какви стереотипи смятате за ограничителни или неточни? (Помолете учениците да напишат 

примери на бележка (Sticky note), за да бъдат прочетени от обучителите). 

 

Научни изследвания: 

● Научно изследване от Спенсър и сътр. (1999г.), кара мъже и жени да направят математически 

тест при няколко условия. В едно условията, на жените им е напомняно за различията между 

половете в изпълнението на задачите, свързани с математиката. Тяхното представяне се влошава 

значително в сравнение с мъжете участници. Друго условие, е че математическия тест не взема 

предвид половете, и като резултат няма разлика в представянето между мъжете и жените. Когато 

човек е принуден да се чувства неспокоен или самоосъзнат поради негативен стереотип, това се 

нарича "стереотипна заплаха". Спенсър и сътр., (1999г.) хипотезират, че това е тревожност, която 

води до разлика в представянията, а не до разлика в способностите между мъжете и жените. 

● Проучване, проведено от Елинор Таби Халер-Джордан през 2006г. (TEDx, 2012г.), изследва 953 

мениджъри в цяла Европа. Тя установява, че мениджърите са по-склонни да оценяват мъжете 

като по-компетентни в поведението "Поемане на ръководство", като изграждане на екипи и 

решаване на проблеми, докато жените са оценени като по-компетентни в поведението "Поемане 

на грижа". 
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СЕСИЯ 2: СЕКСУАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИИ 

 

Резултати от обучението: 

✓ Да научим какво означава да бъдеш сексуализиран. 

✓ Да разберем какви са посланията към жените и момичетата чрез сексуализацията. 

✓ Да се научим да разпознаваме фините начини, по които момичетата се сексуализират в 

дигиталните медии. 

✓ Да разберем влиянието на тази сексуализация върху момичетата и момчетата. 

 

2.1 Дефиниция на „Сексуализация“ 

❖ Сексуализацията има когато: 

Доклад за работната група на AПA за сексуализацията на момичетата (Zubriggen et al., 2007г.) 

● 1. Стойността на човек идва само от неговата или нейната сексуална привлекателност или 

поведение, с изключение на други характеристики. 

● 2. Човек спазва стандарт, който приравнява физическата привлекателност (буквално разбрано) 

единствено със сексапил. 

● 3. Човек е сексуално обективизиран – т.е. се е превърнал в средство за сексуална употреба от 

другите, а не като човек с възможности за самостоятелно действие и вземане на решения; 

● 4. Сексуалността е неподходящо наложена на човек. 

 

2.2 Дефиниция на „Обектация“ 

Фредриксън и Робъртс (1997г.) дефинират обективизацията с пример - когато "жените се третират 

като органи - и по-специално като тела, съществуващи за употребата и удоволствието на други" 

(стр.175). "Общото във всички форми на сексуалната обективизация е опитът да бъдем третирани 

като тела (или като части от тялото), оценени предимно заради тяхната употреба (или консумация) 

от други" (стр.174). 

Фредриксън и Робъртс (1997) допълват теорията, че тази външна обективизация, предавана от 

визуалните медии и междуличностно тълкуване кара жените и момичетата да интернализират 

тези послания под формата на "самообективизация", където момичетата се научават да виждат 

телата си като обекти, които трябва да бъдат оценени от други. 

 

2.3 Как изглежда сексуализацията: 

Сексуализацията обикновено включва: 
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• Изобразяването на млади жени и момичета. 

• Те често се позират по начин, който излага на преден план тяхната сексуалност. 

• Те носят оскъдно облекло и имат "изражения на лицето, които предполагат сексуална готовност" 

(Зубриген и сътр., 2007 г. за работната група на AПA за сексуализацията на момичетата). 

• Понякога се появяват само части от тялото, а не цялото лице, което допълнително служи за 

дехуманизиране на изобразената жена. 

 

#WomenNotObjects (#ЖениНеПредмети) 

Кампанията #WomenNotObjects използва четири филтъра, за да определи дали дадена реклама е 

обективизираща ("#WomenNotObjects", "Какво е обективизацията?"). Тези четири филтъра 

включват: 

1. Уважение: Тази жена има ли избор или глас? Дали е била сведена до предмет? 

2. Модификация: Дали жената е била модифицирана отвъд постижимото за човек? 

3. Части: Дали тази жена е била сведена до провокативна част от тялото? 

4. Какво ще стане, ако: Тази жена беше твоята майка? Дъщеря? Колега? Съпруга? Вие? 

❖ Довършете дейност 2.8 - "Назад във времето" преди да завършите темата "Послания, 

предавани чрез сексуализацията" по-долу. 

2.4 Послания, предавани чрез сексуализацията 

● Представен е органичен модел за женственост и непостижима физическа красота, на които 

момичетата се очаква да подражават. 

● Само физическият вид и привлекателността се подчертават като най-важни, а не лични качества 

като интелекта, личността и способностите на човека. 

● Сексуалната зрялост и сексуалността се предават чрез грим и рокля на момичета, които знаят 

малко за това какво всъщност означава да бъдеш сексуален. 

● Жените служат само като декоративни предмети, които по своята същност са сексуални 

същества и нямат какво да предложат в други сфери. (Zubriggen et al., 2007 г. Доклад за Работната 

група на AПA за сексуализацията на момичетата) 

● Това налага посланието, че стойността на жената е пряко пропорционална на физическия ѝ вид 

и до колко той съответства на културните идеали. 

 

2.5 Как се предава сексуалността: 

Социални послания 

(Zubriggen et al., 2007г.) 

▪ Медии: списания, телевизионни предавания и филми често изобразяват женските герои, 

актриси и модели по сексуален начин, въпреки че е ненужно и без значение за ситуацията. 
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Пример за това биха били филмите за супергерои на Марвел, които най-често изобразяват женски 

супергероини в дрехи, които са прилепнали по кожата, докато мъжките им колеги носят 

практично и бронирано от коршуми облекло. 

▪ Реклама: Някои цифрови и печатни реклами изобразяват млади жени и момичета в сексуални 

пози, въпреки факта, че това няма нищо общо с продукта, който продават. Те показват 

изключително редактирана и често недостижима красота, която е тясно дефинирана (слабо, бяло, 

млядо тяло). 

Връзки към двe статии, изобразяващи две реклами на Lynx, забранени заради обективизация на 

жени: 

Реклама на Lynx, включваща модел Lucy Pinder. Тази реклама е забранена в Обединеното 

кралство поради своето унизителното и опредметяващо съдържание (Poulter, 2011г.). 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2064946/Degrading-Lynx-adverts-featuring-Lucy-Pinder-

banned-watchdog.html  

Втората Lynx реклама е забранена в Обединеното кралство (Chapman & Farey-Jones, 2011г.): 

https://www.campaignlive.co.uk/article/lynx-ads-banned-degrading-women-reaching-kids/1105465 

 

▪ Стоки и продукти: Сексуализирани кукли, костюми за Хелоуин, грим и дрехи, продавани на 

малки деца. Например лозунги като "Juicy" (сочно) и "playboy" (плейбой) на детски дрехи. Детско 

бельо, което включва лозунги като "Gold Digger" (Златотърсачка). Шортите и банските костюми за 

момичета са много по-къси и по-малки от момчешките еквиваленти. 

 

„Girls Will Be“ е модна линия за момичета, разработена от Шарън Бърнс Чокси. Линията 

включва нестереотипни графики и послания. Компанията предлага и средни размери, а не само 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2064946/Degrading-Lynx-adverts-featuring-Lucy-Pinder-banned-watchdog.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2064946/Degrading-Lynx-adverts-featuring-Lucy-Pinder-banned-watchdog.html
https://www.campaignlive.co.uk/article/lynx-ads-banned-degrading-women-reaching-kids/1105465
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тясни и прилепнали дрехи и къси шорти. Предлагат се и дрехи с големи практични джобове.  

(Girls Will Be, 2017г., Май 25th).  

▪ Социални медии: Детските модели в Instagram често рекламират бикини и са гримирани да 

изглеждат като възрастни. Младите модели на Instagram, които често са под 18-годишна възраст, 

позират в бельо, джапанки и бикини. Онлайн тенденциите за красота фокусират върху 

модифицирането на различни аспекти на тялото, така че те да изглеждат по-желани, напр. 

"Пристегнат ханш", "удебелени вежди", "изпъкнали ребра" и пр. 

➢ Междуличностен натиск 

▪ Момичетата могат да изпитат натиск от връстници, учители и родители да изглеждат хубави. 

Едновременно с това те се придържат към строги правила за обличане както в училище, така и у 

дома по отношение на къси поли и голи рамене, което насърчава посланието, че телата им се 

възприемат като нещо сексуално и затова трябва да покажат скромност. 

➢ Само-сексуализиране 

▪ Момичетата ще се научат да интернализират тези обществени послания, които са насочени към 

тях от най-ранна възраст и често ще се опитват да подражават на тази сексуална естетика. 

(Zubriggen et al., 2007г., Task Force APA). 

 

 2.6 Примери за сексуализиране: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соня Сингх е тасманийска художничка, която започва да пребоядисва и да преоблича 

изхвърлени кукли Bratz. Нейната цел беше да обменят техния високорисков поглед към по-

реалистичен външен вид. Сега тя ги продава онлайн като уникални играчки, наречени кукли за 

промяна на дърветата (Singh, 2016). 
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Връзка към статия на Scoopwhoop, съдържаща 20 обективизиращи печатни реклами (Chaudhary, 

2015г.): 

https://www.scoopwhoop.com/inothernews/sexist-advertisements/#.gbevs2lfw  

 

Примери от момичета, наказани за нарушение на кода за 

облекло:  

 

Това е 12-годишно момиче по време на състезание по шах в 

Малайзия през 2017г., когато роклята ѝ е счетена от 

организатора на състезанието за прекалено 

„съблазнителна“ и „прекално изкусителна от определен 

ъгъл“. Тя е принудена да се оттегли от състезанието, 

чувствайки се засрамена и унижена, тъй като не е имало и 

достатъчно време да си купи нов тоалет. Нейният треньор, 

Каушал Кал е писал във Фейсбук и е направил тази снимка 

(Каушал, 2017г.) 

 

 

Стейси Дън публикува снимка на дъщеря си Стефани 

във Фейсбук, след като тя била изпратена в кабинета 

на директора заради „неприлично“ облекло, което 

показва нейните ключици. Счетено е че облеклото ѝ 

може да разсее нейните съученици. (Дън, 2015г.)  

 

 

По-късно, 

Стейси 

отново 

публикува 

снимка на 

дъщеря ѝ 

Стефани, след 

като тя 

отива на 

училище 

заметната с 

шал, за да  

 

https://www.scoopwhoop.com/inothernews/sexist-advertisements/#.gbevs2lfw
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покрие ключиците си. Въпреки това, тоалетът ѝ пак е счетен за „неприемлив“ от директора. 

Стефани е изгонена от училищните класове, заради повишен тон към директора (Дън, 2015г.). 

Както се вижда от нарушенията на облеклата по-горе има противоречие в сексуализираното 

послание, предавано на момичетата чрез медиите и стоките, и обществените послания за 

скромност и консерватизъм, предписани на млади момичета от авторитетни фигури. И в двата 

случая свободата на момичетата да изразяват себе си и да носят това, което искат е ограничена, 

тъй като телата им се възприемат като нещо сексуално, което трябва да бъде "покрито", тъй като 

може да разсеят другите момчета. Много от младите тийнейджъри цитират чувство за унижение и 

срам, след като са били порицани по този начин (Wallace, K. 2017г. CNN). 

Въпроси за дискусия: 

➢ Смятате ли, че училищата имат различни стандарти за начина, по който се обличат момчетата и 

момичетата? Защо мислите, че това е така? Как това ви кара да се чувствате? 

➢ Някой някога разпитвал ли ви е какво сте облекли? Как се чувствахте? 

Шарън Чокси разработва уникална линия за облекло, наречена "Girls Will Be" през 2013г., която 

предлага тениски, които нарушават тенденцията на стереотипното облекло, предназначено за 

момичета (Girls Will Be 2018г. Нашето вдъхновение.) Http://www.girlswillbehq.com/ ). Нейните 

дизайни включват тениски с картини на акули, динозаври и тигри, както и послания като "смели, 

безстрашни, приключенски, толкова много неща", "Аз съм аз" и "Грррр". Шарън черпи 

вдъхновение от дъщеря си Мая. От малка възраст Мая, която се интересува от катерене на 

дървета и игра с Лего, е срещала трудности да намери дрехи в магазините, които да отговарят на 

нейната индивидуалност. Така Шарън е вдъхновенa да разработи линия за дрехи, която предлага 

повече възможности на момичетата по отношение на цвета, дизайна и размера на облеклото. 

Шарън също не била съгласна с липсата на размери за момичешкото облекло и често ги намирала 

за прекалено къси и тесни, особено в сравнение с размера и дължината на момчешките къси 

панталони и тениски (Wallace, K. 2017. CNN). Нейният сайт предлага разнообразие от дължини и 

приспособления, които да отговарят на личните предпочитания на всяко момиче. 

 

2.7 Сексуализиране чрез дигитални медии: 

Употреба на интернет от младите хора: 

Повече от 80% от младите хора използват интернет ежедневно или седмично, а около една трета 

от хората на възраст между 8-11 години и 60% от 12-15-годишните казват, че основно използват 

интернет самостоятелно (Papadopoulos, 2010 г.). 

● Женските герои често са силно сексуализирани във видеоигрите. 

● Модели в Instagram, които често са на възраст под 18 години, се появяват по бельо и бикини. 

● Тенденциите на Instagram за красота като пристегнат ханш, тънки/дебели вежди и др. често 

насърчават момичетата да се чувстват лошо в тялото си, ако те не са такива. 

http://www.girlswillbehq.com/
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● Излагането на изскачащи порнографски реклами, показващи изключително млади момичета. 

● Излагането на известни ролеви модели като Кайли Дженър, които са спечелили слава в най-

ранна възраст (16 години) за стандарта си на красота, постигнат чрез пластична хирургия, устните 

пълнители и т.н. 

 

❖ Въпрос за дискусия: 

➢ Можете ли да помислите за други примери за това как жените и момичетата са опредметени в 

дигиталните или социалните медии? 

Систематичният преглед, извършен от Уорд (2016г.), предполага, че сексуализацията в социалните 

мрежи може потенциално да бъде по-вредна от сексуализацията в дигиталните медии, тъй като 

много от тези образи включват връстници, а не известни личности. Изображенията, които 

включват връстници, могат да доведат до по-големи сравнения на телата, както и повишен срам. 

 

Полезен клип в YouTube: 

Видеоклип за обективизацията на жените в рекламата (WomenNotObjects, 2016г., 7 март). (2:41 

мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=1O4ycTml7fk  

 

❖ Проведете дейност 2.10 - "Документални филми като начална точка на обсъждане" преди да 

завършите темата "Въздействието на сексуализацията" по-долу. 

 

2.8 Въздействие от сексуализацията 

● Самочувствието и образът на тялото на младите момичета често се засягат, когато се опитват да 

достигнат до недостижима красота (Grabe et al., 2008г.). 

● Сексуализацията на младите момичета се подсилва от мъжествеността на младите момчета 

(Papadopoulos, 2010г) 

● Данните, събрани в прегледа, показват ясна връзка между консумацията на сексуализирани 

изображения, тенденцията да се разглеждат жените като обекти и приемането на агресивни 

нагласи и поведение като норма. "Жените са там, за да бъдат използвани и че мъжете са там, за 

да ги използват" (Пападопулос, 2010г., с. 11). 

➢ Научни заключения: 

• Няколко проучвания на сексуализирано медийно съдържание доказват, че изображенията имат 

различни негативни последици, като по-ниска концентрация, ниско самочувствие, повишена 

депресия и хранителни разстройства. Сексуализацията оказва негативно влияние върху 

развитието на сексуалността, като намалява сексуалното отстояване и безопасното сексуално 

https://www.youtube.com/watch?v=1O4ycTml7fk
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поведение, включващо употребата на презервативи. Те също така водят до крайна и 

нереалистична представа за сексуалността, както за момчетата, така и за момичетата, която 

подчертава важността на удоволствието на мъжа, за разлика от удоволствието на жената 

(Zubriggen et al., 2007г., APA Task Force, Papadopoulos, 2010г., Orenstein TED Talk, 2017г. ). 

● Проучване на Fredrickson et al., (1998г.) установява, че когато студентки са помолени да направят 

математически тест, докато носят бански костюм, те се представят по-зле от техни колежки-

студентки, правещи същия тест, докато носят пуловери. Няма разлики в резултатите от теста 

между момчетата, които носят бански костюми, и момчета, носещи пуловери. Фредриксън и сътр., 

(1998г.) предлагат връзка между самообективизация и срам, безпокойство и отричане у 

момичетата. Като накараха момичетата да носят бански костюми, те бяха принудени да се 

чувстват самоосъзнати, тъй като момичетата се учат от малка възраст да свързват телата си със 

сексуализирани идеали, които нарушават концентрацията и фокуса. 

● Graff et al. (2012 г.) и нейният изследователски екип искат от доброволци да видят снимки на 

момиче в пети клас, облечено в 1) сексуализирано, 2) детско, но сексуализирано и 3) 

несексуализирано облекло. Възрастните доброволци разглеждат сексуализираната версия на 

момичето като по-малко компетентна, по-малко интелигентна, по-малко морална и по-малко 

самоуважаваща се. 

Женски участник от това изследване заявява: 

             Преди всичко чувствам, че момичетата трябва да се чувстват комфортно в дрехите си, така 

че каквото и да носите, е добре. Въпреки това е притеснително, когато по-младите момичета 

(преди пубертета) носят силно сексуално облекло. Макар че, чудя се, това по вина на момичето ли 

е, на обществото, което го изобразява и го приема ли е, на  производителя на дрехите или 

родителят, който позволява да го носи? (Graff et al., 2012, p. 773) 

● Систематичният преглед на 135 проучвания, свързани със сексуализирани медии, установи, че 

както всекидневното, така и лабораторното излагане на сексуализирани изображения са пряко 

свързани с по-голяма неудовлетвореност и самообективизация на тялото (Ward, 2016г.). Тези 

образи също влияят на нагласите, като водят до по-голяма подкрепа на сексистките вярвания и 

повишена толерантност към сексуалното насилие срещу жените. Сексуализираните образи също 

така влияят и отрицателно на мъжете и жените в убежденията им по отношение на степента на 

компетентност, морал и човечност на жените. 

 

2.9 Начини за справяне със сексуалността в медиите: 

Някои съвети, предлагани от Американската психологическа асоциация: Какво могат да правят 

момичетата (2011г.) 

● Използвайте критично мислене, когато гледате изображения на жени и момичета в 

телевизионни, филмови, рекламни и социални медии. Задавайте въпроси като "Дали момичетата 

са накарани да изглеждат по определен начин?" и "На какви качества се възхищавам у 

момичетата, различни от начина, по който изглеждат или се обличат?" 

● Изберете дрехи, които ви карат да се чувствате най-удобно и повече като себе си. 
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● Изразявайте мнението си за аспектите на медиите, които ви карат да се чувствате неудобно или 

които изобразяват жените по нереалистичен начин. 

● Не приемайте примерите, които виждате в социалните мрежи или популярните медии, като 

стандарти, които трябва да следвате. 

● Направете списък на жените, които ви вдъхновяват и конкретни бележки защо те ви 

вдъхновяват. Дали е техният артистичен стил? Дали това е поведението им? Техните постижения в 

конкретна област? Техният начин на живот? 

 

СЕСИЯ 3: НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА  

➢ Резултати от обучението: 

✓ Различните видове насилие, основано на пола; 

✓ Различните форми на насилие, основано на пола, различни от физическо насилие; 

✓ Онлайн форми на насилие, основано на пола; 

✓ Какви са причините за насилие основано на пола; 

✓ Стратегии за това как младите хора могат да се борят с насилието основано на пола. 

 

3.1 Определение на насилие, основано на пола: 

❖ Насилието, основано на пола, е обединяващ термин за видове дискриминация или вредно 

поведение, насочено срещу дадено лице въз основа на (реалния или възприеман) пол или 

сексуална ориентация. (Youth4Youth, Pana & Lesta, 2012 г., стр.6) 

➢ Примери: 

 Сексуално насилие, тормоз (подвикване, разпространяване на слухове, изключване, сексуален 

тормоз), домашно насилие, трафик на хора, насилие от близки партньори и онлайн насилие срещу 

жени. 

 

Полезен клип в YouTube: 

Вдъхновение: Какво е насилие, основано на пола? (iSchoolAfrica & iSchool Press Team, 2015г., 31 

август). (2:50 минути) 

https://www.youtube.com/watch?v=3AF9Rjki0DE 

 

3.2 Дигитални форми на насилие, основано на пола 

❖ Тъй като технологиите продължават да растат, растат и формите на онлайн сексуално насилие 

https://www.youtube.com/watch?v=3AF9Rjki0DE
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➢ Форми: 

• Писане на съобщения със сексуален контекст (секстинг), злоупотреба с уеб камера, порно за 

отмъщение, разпространение на голи снимки, редактиране на откраднати снимки по сексуален 

начин, онлайн порнография, публикуване или споделяне на лична или интимна информация, 

онлайн дебнене, сексуални нападки чрез съобщения/снимки,  без съгласието на лицето. 

➢ Конкретни стъпки за борба с онлайн насилието, основано на пола: 

• Ако това се случи с ваш близък човек: Необходимо е да го подкрепите и да се затъпите за него; 

• Ако се случи с вас: 1. Съхранявайте записи за онлайн злоупотребата и информирайте, човек на 

когото можете да се доверите или институция като полиция и прокуратура. 

• 2. Блокирайте / докладвайте въпросното лице (RAINN.org, 2016г.) 

 

❖ Завършете дейност 3.2 - Споделяне в социалните мрежи, преди да започнете раздел "Съвети 

за безопасност в интернет" по-долу. 

 

3.3 Съвети за безопасност в Интернет 

Насоки от Тусла за защитата на детето: Ръководство за политики и практики (2017г.). 

● Не се сприятелявайте с непознати лица във форумите на социалните мрежи – веднъж приети, те 

имат пълен достъп до вашите снимки и информация, въпреки настройките за поверителност. 

Общувайте само с хора, които познавате в реалния свят (Office for Internet Safety, "Съвети за 

безопасността на децата в интернет") 

● Уверете се, че настройките за поверителност са актуални и профилите са лични (заключени). 

● Уверете се, че настройките за местоположението ви са включени в приложения като Snapchat. 

● Може да попаднете в ситуация, в която ви карат да изпращате сексуално експлицитни 

изображения, текстове или да участвате в сексуални дейности чрез уеб камера. По-безопасно е да 

не се ангажирате с тези дейности, тъй като получателят може да ви заплаши с публикуване на 

снимки, видеоклипове или екранни снимки (скрийншот-ове) в различни форуми на социалните 

мрежи, ако не сте съгласни да участва в по-нататъшна сексуална дейност. Разпространението на 

сексуално експлицитни изображения, видеоклипове или текстове онлайн е известно като "порно 

за отмъщение". Често се смята, че се отнася само за злонамерени бивши партньори, но може да 

се отнася и за познати или непознати. В Ирландия се правят опити за реформиране на 

законодателството (Законопроект за превенция на тормоза, опасните комуникации и свързани с 

тях престъпления), с цел включване на порнографията за отмъщение като нова форма за онлайн 

злоупотреба (McGlynn & Rackley, 2017; Фин, януари 2018 г.). 

● След като изпратите снимката, губите контрол над това къде ще бъде изпратена и как ще бъде 

използвана (Служба за безопасност в интернет, 2016г.). Може да се копира няколко пъти и да се 

разпространява отново. 
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● Имайте предвид, когато „тагвате“ или маркирате снимки с вашето местоположение във 

Facebook. Добра идея е да тагвате или да маркирате снимки, след като вече сте напуснали 

въпросното място. Избягвайте да маркирате места, които редовно посещавате, като например 

училището, работното място или дома ви. 

● "Секстинг" (буквално – глаголна форма на секс+текст, бел. ред.) се дефинира като "изпращане 

на сексуално експлицитни изображения, видеоклипове или текстови съобщения чрез дадена 

технология. „Секстингът“ обикновено се изпраща чрез мобилни телефони и / или чат приложения 

като Snapchat, Viber и WhatsApp. "Секстингът" може да представлява детска порнография "(Tusla, 

2017г., стр. 104). Проучване на Klettke et al., (2014 г.) установява, че 10% до 15% от юношите са 

изпратили "секст" и 15% до 35% са получили "секст". 

● Тусла определя кибер тормоза като: 

"Използването на електронни и цифрови средства, по-специално мобилни телефони, персонални 

компютри, електронна поща и интернет, целенасочено да тормозят, да се подиграват или да 

навредят на даден човек ... Съобщения (текст или електронна поща), снимки и видеоклипове 

могат да бъдат използвани за разпространение на слухове, заплахи или тормоз (2017 г., стр. 103). 

Ирландската Служба за безопасност в интернет (2016г.) препоръчва: незабавно да се консултирате 

със съответната институция, ако получите неприятни съобщения или материали, които ви карат да 

се чувствате неудобно. Не се опитвайте да се справяте сами. Блокирайте подателя. Те също така 

препоръчват да не се бунтуват или да реагират по какъвто и да е начин, а вместо това да 

съхраняват копие на всички получени съобщения или коментари. 

● Винаги съобщавайте за материали, които считате за незаконни на съответния орган (във вашата 

страна), като например подозрения за детска порнография, вербуване или трафик на деца 

(Служба за безопасност в интернет, "Съвети за безопасността на децата в Интернет"). 

● Ако имате негативен опит онлайн, не се страхувайте да говорите с някого, като приятел, родител 

или друг доверен човек (Служба за безопасност в интернет, " Съвети за безопасността на децата в 

Интернет"). 

 

Винаги е по-безопасно да сте на режим „Призрак“ 

в Снапчат, за да не се вижда точното ви 

местоположение. 

3.4 Различни форми на насилие, основано на пола 

Насилието, основано на пола може да има различни 

форми, които не са непременно физически. То не 

само може да бъде извършено от непознати, но и 

от партньори, членове на семейството и връстници. 

Това може да се случи на работното място и в 

училищната среда, както и в религиозните 

общности. 
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➢ Примери: 

1. Психологическо и емоционално насилие. 

 Тази форма на насилие може да бъде по-трудно доловима, отколкото физическо насилие и често 

е "романтизирана", като показва колко много го/я е грижа или как той/тя се стремят да защитават 

жертвата. "Той ревнува, защото го е грижа за мен". Тази форма на насилие е има толкова силно 

влияние, колкото и физическото насилие. 

▪ Контролиране на поведението, т.е. контролиране на това, което носите, с кой можете да се 

виждате, къде можете да ходите. 

▪ Подигравателно поведение, т.е. унижаване на другия човек, обиждане и критикуване. „Не 

можеш да носиш това. Показва мазнините на бедрата ти. Никой друг няма да те иска с цялото това 

тегло, което си качила". 

▪ Сплашване. Т.е. Заплахи да ви нарани, ако го напуснете; заплахи да разпространи ваши голи 

снимки (порно за отмъщение); заплахи да разкаже на хората вашите лични тайни. 

▪ Емоционално изнудване. Т.е. Заплахи той да се нарани, ако го напуснете; как никога няма да се 

възстанови, ако си тръгнете от връзката. 

▪ 43% от изследваните жени в Европа са имали някаква форма на психологическо насилие от 

настоящ или бивш партньор (FRA, 2014 г.). 

➢ 25% са били омаловажавани. 

➢ 14% са заплашени от физическо насилие. 

➢ 5% са били възпрепятствани да напуснат къщата, като са били заключени или са 

им били отнети ключовете за колата. 

2. Сексуално насилие 

Групово изнасилване, изнасилвания по време на военни конфликти, трафик на момичета и 

момчета с цел сексуална експлоатация и сексуален тормоз. 

3. Икономическо насилие 

 Контрол върху доходите, основните потребности и заетост или възможности за напредък. 

4. Социо-културно насилие 

Вредни културните практики, например генитално осакатяване на жени, насилие, основано на 

честта, принудителен и ранен брак, отвличане с цел брак и зестра. 

5. Физическо насилие 

 Побой, ритане, удари и използване на оръжия. 

(Youth4Youth, Pana & Lesta, стр. 7) (Съвет на Европа, 2007 г.) 
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❖ Въпрос за дискусия: 

Могат ли младите хора да попаднат в насилствена връзка? По какъв начин те могат да бъдат 

насилени? 

 

● Широкообхватно проучване, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основните права 

(FRA, 2014 г.) установява, че 22% от жените, които са имали интимни връзки, са били обект на 

физическо или сексуално насилие. 

● От жените, които са били изнасилени от партньор, една трета заявяват, че са имали 6 или повече 

инцидента с изнасилване от партньора си. 

● Само 1 от 3 жени, които са били подложени на интимно насилие от партньори, съобщават на 

полицията за най-скорошния инцидент с насилие. 

● Бременните жени в най-голяма степен са изложени на риск от интимно/домашно насилие от 

партньори. От анкетираните жени, които са преживели домашно насилие, 42% са били бременни 

по това време. 

 

Завършете една от следните дейности, след като завършите темата "Различни форми на 

насилие, основано на пола": 

❖ 3.3 - "Кутия на понятията" 

❖ 3.4- "Мостът" 

 

3.5 Причини за насилие, основано на пола 

Насилието, основано на пола се извършва от някои хора, за да контролират другите, които 

възприемат като по-нисши от тях, или като средство за "наказване" на онези, които не се 

съобразяват с идеализираните полови норми. 

(Youth4Youth, Pana & Lesta, 2012 г., стр. 6) 

 

Класически пример за това злоупотреба с власт би бил във връзка със скандала на Харви 

Уайнстиийн (Той е американски продуцент, собственик на филмовата компания „Марвел“, 

която прави основно филми за супергерои. Обвинен е от много жени знаменитости в сексуален 

тормоз в замяна на роли в киното – бел. ред.). 

 

Hagemann-White и други (2010 г.), 

➢ Точките по-долу показват защо насилието, основано на пола се извършва и как то е толерирано 

и дори се счита за приемливо от широката общественост (Youth4Youth, Pana & Lesta, стр. 11) 
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1. Неравенство между половете и властовите йерархии, при които мъжете притежават повече 

власт и привилегии и чиито характеристики са по-ценени от обществото. 

2. Традиционните и консервативни концепции за това, какво означава да се държиш мъжествено 

(господство и контрол) и какво означава да се държиш женствено (подчинена и уязвима) 

подкрепят контролиращо и злоупотребяващо поведение. 

3. Описването на стереотипите за мъжете и жените в популярни медии и изобразяването на 

насилствени действия като възнаграждаващи и успешни, докато се сексуализира насилието и 

жените се описват като достъпни и уязвими сексуални обекти. 

4. Младежки компании (особено в юношеството), които подкрепят сексисткото поведение или 

насилие и засилват враждебната мъжественост и агресия чрез насилие, основано на пола 

("Prude", "Sissy"). 

5. Неуспехът на институциите да санкционират насилието, основано на пола, например учителите, 

които игнорират случаите на насилие, основано на пола в училище, обвинявайки жертвите в 

случаи на изнасилване, води до ниски проценти на присъдите. Проблемите с домашното насилие 

трябва да останат в семейството. 

 

❖ Въпрос за дискусия: 

По какъв начин може да бъде тормозен някой по отношение на пола си? Можете ли да дадете 

някои примери? 

 

Полезен клип в YouTube: 

Насилие, основано на пола - Видеото разказва за някои научни открития относно причините за 

насилието, основано на пола (TheLancetTV, 2013г., 16 декември). (2:28 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ehhrLC9Eg98  

 

3.6 Въздействие от насилието, основано на пола 

▪ Натискът да се съобразяваме с традиционните концепции за мъжественост и женственост, може 

да попречи на младите хора свободно да изследват своята идентичност и сексуалност. 

▪ Хората, които не се съобразяват с тези установени концепции, могат да бъдат подложени на 

тормоз, дискриминация и злоупотреба, т.е. жени с множество сексуални партньори могат да 

бъдат социално изключени. 

▪ Престъпленията като сексуално насилие или актовете на домашно насилие поставят вина по-

скоро върху жертвата, отколкото извършителя, и не се приемат сериозно от обществото. 

https://www.youtube.com/watch?v=ehhrLC9Eg98
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▪ Насилието, основано на пола може да има дългосрочни последствия, напр. по-ниско 

самочувствие, депресия, самонараняване, самоубийство, сериозно физическо нараняване, по-

ниски образователни резултати. 

(Youth4Youth, Pana & Lesta, 2012г.) 

 

❖ Завършете дейност 3.6 - "Разбийте митовете за насилие, основано на пола!", след като 

завършите темата за "Въздействието от насилието, основано на пола" по-горе. 

 

3.7 Противодействие срещу насилието, основано на пола 

Начини, по които младите хора могат да противодействат срещу насилието, основано на пола: 

▪ Като се противопоставят на насилието, основано на пола в училище, чрез лична позиция или 

намеса, ако е безопасно да го направят или да кажат на авторитетна фигура. 

▪ Като се научат какво представлява здравословна връзка и какви са злоупотребяващите 

контролиращи поведения, които представляват нездравословна връзка. Това знание би трябвало 

да им помогне да формират здрави взаимоотношения или да разпознават предупредителните 

знаци в собствените си взаимоотношения или тези на нашите връстници. 

▪ Като научат за влиянието на половите стереотипи и начина, по който те създават неравенство, 

ограничения и властови дисбаланс между мъжете и жените. Насърчавайки ги да изследват 

идентичностите на пола си извън контекста на строгите норми на пола. (Съвет на Европа, 2007 г.) 

▪ Като научат за реалните и различни начини, по които сексуалното насилие се случва с цел лесно 

разпознаване, когато се случи. Също така, чрез развиване на умения за това как да се справят със 

споделянето на сексуално насилие или какво да правят, когато го видят или преживеят лично. 

▪ Да се научат да разпознават фините начини, по които жените и момичетата се сексуализират в 

дигиталните медии, какво е посланието на тази сексуализация за жените и влиянието ѝ върху 

тяхната развиваща се представа за себе си/идентичност. 

 

СЕСИЯ 4: СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ 

 

❖ Резултати от обучението: 

✓ Да се предостави на младите хора точна картина за сексуалното насилие и различните му 

форми, за да се улесни разпознаването и валидирането му, когато то се случи. Когато хората имат 

неточна представа за това, което изглежда сексуално насилие, напр., че винаги се извършва от 

непознат, те може да не признаят или да не приемат, когато те или някой техен близък е 

пострадал от сериозно сексуално насилие. Проблемите с приемането може да се превърнат в 

бариера пред жертвите при намирането на подпомагащи служби и докладване на инцидента на 

полицията. 
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✓ Посочване и премахване на митовете за изнасилването и погрешните схващания; 

✓ Информация за това как тези погрешни схващания поставят вината върху жертвите, което на 

свой ред намалява жалбите, подадени в  полицията, следователно и търсенето на отговорност; 

✓ Дефиниция за „Съгласие“; 

✓ Митовете относно съгласието; 

✓ Въздействието на сексуалното насилие върху жертвите му; 

✓Как да се борим със сексуалното насилие. 

4.1 Дефиниция за сексуално насилие 

❖ Сексуално насилие е всяко нежелано сексуален акт или дейност. Има много различни видове 

сексуално насилие, включително, но не само: изнасилване, сексуално насилие, педофилия, 

сексуален тормоз, изнасилване в брака / интимни взаимоотношения, принудителен брак, 

насилие, основано на честта, генитално осакатяване на жени , трафик на хора с цел сексуална 

експлоатация и ритуална злоупотреба. 

(„Кризата със случаите на изнасилвания в Англия и Уелс“, 2017г.) 

 

4.2 Дефиниция за „Сексуален тормоз“ 

❖ Форма на насилие, основано на пола, което обхваща действия на нежелано физическо, 

словесно или несловесно поведение от сексуално естество (контекст), което има за цел или 

резултат накърняване достойнството на жертвите и създаване на заплашителна, враждебна, 

унизителна или обидна среда. 

(Европейски институт за равнопоставеност на жените и мъжете (EIGE), Терминологичен речник за 

равнопоставеността между половете, 2018г.) 

Полезен клип в YouTube: 

Видео срещу сексуалния тормоз, озвучено от Доналд Глоувър (IndieWire, 2018г., 26 юни). (2:50 

минути) 

https://www.youtube.com/watch?v=51kmBTcR7rY 

 

❖ Завършете Дейност 3.5 - "Да използваме различни сценарии, за да подчертаем разликата 

между сексуалния тормоз и положителното внимание", след като сте обсъдили дефиницията за 

„сексуален тормоз“ по-горе. 

 

4.3 Точна картина на сексуално насилие и тормоз 

Проучване, проведено през 2014 г. от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA, 

2014 г.), установи, че: 

https://www.youtube.com/watch?v=51kmBTcR7rY
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● 1 от 3 жени е претърпяла форма или физическо и / или сексуално насилие от навършването на 

15-годишна възраст (FRA, 2014, стр. 9); 

● 1 от 10 жени е претърпяла форма на сексуално насилие от навършването на 15-годишна възраст 

(FRA, 2014, стр. 9); 

● 1 от 20 жени е била изнасилена от навършването на 15-годишна възраст; 

● Проучването установява, че по-специално младите жени са група, особено уязвима към 

виктимизация (обект на нападения); 

● 1 от 4 жени, които са преживели сексуално насилие, не се свърза с полицията или с други 

организации за помощ след най-сериозния инцидент на нападение, поради чувство на срам и/или 

смущение. Това е една от основните причини, защо трябва да се противодейства срещу 

обществените нагласи, които поставят вината върху жертвите, тъй като те водят до чувство за 

самообвиняване и грешно търсена отговорност за действията. 

 

Сексуален тормоз 

● Между 74-75% от жените в професионална среда или на ръководни позиции от най-високо ниво 

са били обект на сексуален тормоз; 

● 1 от 4 са преживели сексуален тормоз на работното място през последните 12 месеца; 

● 1 от 5 жени съобщават за нежелан сексуален контакт под формата на докосване, целуване или 

прегръдка от навършването на 15-годишна възраст; 

● От жените, които съобщават, че са преживели този вид сексуален тормоз, 32% посочват колега, 

шеф и/или клиент за основните извършители. 

● 1 от 10 жени са преживели сексуален тормоз чрез онлайн технологии като имейли със сексуално 

съдържание, текстове или нежелани сексуални намеци, направени чрез социални медии (FRA, 

2014г.). 

 

Злоупотреба с деца 

● 1 от 10 жени са преживели форма на сексуално насилие преди 15-годишна възраст; 

● 97% от сексуалното насилие в детството е извършено от мъже (FRA, 2014г.). 

(Важно е да използвате статистически данни, които са подходящи за вашата конкретна държава) 

 

Ирландският контекст 

● 26% от жените в Ирландия са преживели физическо и/или сексуално насилие от навършване на 

15-годишна възраст (FRA, 2014г.). 
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● 19% от жените в Ирландия са преживели сексуален тормоз през последните 12 месеца (FRA, 

2014г.). 

 

Докладът на SAVI - Сексуално насилие и тормоз в Ирландия (McGee, et al., 2002г.) 

● 1 от 5 жени е преживяла сексуално насилие в детска възраст в Ирландия; 

● 1 от 6 мъже е преживял сексуално насилие в детска възраст в Ирландия; 

● 1 от 5 жени съобщават за сексуално насилие в зряла възраст в Ирландия; 

● 1 от 10 мъже съобщават за сексуално насилие в зряла възраст в Ирландия. 

 

▪ В Ирландия, в около 80% от случаите на сексуално насилие, жертвите знаят кой/кои са 

извършителят(ите). Само около 20% от случаите включват непознати. Въпреки това, 

изнасилванията, включващи непознати, са най-често срещаните видове нападения, изобразени 

във филми и телевизионни сериали; 

▪ Изнасилването е единственото престъпление, за което вината се търси от жертвата или се очаква 

тя да поеме някаква отговорност за случилото се; 

▪ Сексуалното насилие включва предимно жени-жертви и мъже-извършители. Мъжете и 

момчетата също могат да бъдат жертви на сексуално насилие. 

▪ Хората от всички възрасти и във всички обстоятелства могат да бъдат жертви на сексуално 

насилие. т.е. сексуалното насилие не се извършва само срещу онези, които са млади и 

привлекателни. Хората с увреждания са изложени на висок риск да бъдат жертви на сексуално 

насилие. За членовете на малцинствата с различна сексуална ориентация също има висок риск от 

сексуално насилие; 

▪ Сексуалното насилие не е мотивирано от похотливост или сексуален стремеж, а по-скоро 

желание за господство, контрол и унижение; 

▪ Няма профил на човек, което може да стане жертва на сексуално насилие. Съществува 

разбирането, че някои слаби или уязвими хора са склонни да бъдат жертви на изнасилване или 

хора, които са разкрепостени. Изнасилването може да се случи на всеки. 

 

❖ Завършете дейност 3.8 - "Чувство за безопасност", след като учениците са играли втората 

компютърна игра и преди да покрият частта по-долу "Митове и погрешни схващания за 

изнасилването". 

 

4.4 Митове и погрешни схващания за изнасилването 

Адаптирано от „Кризата с изнасилванията в Англия и Уелс: митове срещу реалности“ (2018г.) 
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▪ Мит: Мъжете, които извършват актове на сексуално насилие, докато са под влияние на алкохол 

и/или упойващи вещества, не трябва да бъдат обвинявани за нападението, тъй като те не са 

адекватни. Жените, които са били нападнати, докато са под влияние на алкохол и/или упойващи 

вещества, трябва да поемат част от отговорността за това, че са безотговорни. 

✓ Истина: Употребата на наркотици или алкохол от извършителя не трябва да извинява актовете 

на сексуално насилие, нито пък трябва да е причина да се винят жертвите. Извършителят е изцяло 

отговорен за нападението. 

▪ Мит: ОК е човек да настоява за секс, ако вече е имал (интимни) взаимоотношения с даденото 

лице. 

✓ Истина: Никой никога не бива да бъде принуждаван към сексуални действия, независимо от 

състоянието на връзката. Съгласието може да се промени във всеки момент и трябва редовно да 

се проверява през цялото време на сексуалния акт. Човек може да промени мнението си по всяко 

време и съгласието не трябва да се приема за даденост. 

▪ Мит: Сериозността на сексуалния тормоз често е преувеличена. Повечето случаи на "сексуален 

тормоз" са незначителни и включват безобиден флирт. (Youth4Youth, 2012) 

✓ Истина: Сексуалният тормоз може да има опустошителни последствия. Често няма нищо общо 

с флирт от страна на извършителя, а е до голяма степен свързан с контрол, доминиране и/или 

злоупотреба с власт. Често се извършва от хора със сила срещу хора с по-малка власт, напр. 

Скандалът с Харви Уейнщайн в Холивуд. 

▪ Мит: Сексуалното насилие може да бъде провокирано, ако едно момиче е облечено оскъдно, 

значи „си го проси“. Само млади атрактивни момичета са обект на изнасилване. 

✓ Истина: Никой никога не иска да бъде изнасилен. Една жена има право да носи каквото ѝ 

харесва, без да е застрашена от нападение. Оскъдното облекло не кара изнасилвачите да 

изнасилват. Изнасилването е израз на контрол, господство и насилие, а не похотливост. 

Единствено изнасилвачът е отговорен. Изнасилването бива извършвано срещу хора от всички 

възрасти и полове. 

▪ Мит: За изнасилване се брои само, ако се използва физическо насилие и има наранявания по 

време на нападението. 

✓ Истина: Много естествено е човек да замръзне по време на нападение и да не може да говори 

поради страх и шок. Ето защо не е необичайно да има малко или никакви очевидни външни 

признаци на физическа травма по време на нападение. 

▪ Мит: Децата-жертви на сексуално малтретиране е вероятно да станат педофили, когато 

порастнат.  

✓ Истината: Повечето хора, които са сексуално малтретирани като деца, никога няма да си 

позволят да злоупотребяват с други. Няма извинение за злоупотреба с дете. 

▪ Мит: Повечето изнасилвания се извършват от непознат, докато жертвата ходи без надзор през 

нощта. 
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✓ Истина: Около 90% от изнасилванията се извършват от някой, на който жертвата се е доверила. 

Повечето изнасилвания се извършват от приятели, познати, партньори / бивши партньори, съседи 

и роднини. Те често се случват и там, където жертвата се чувства най-сигурна, като дома, дома на 

извършителя или в дома на приятел (McGee et al., 2002г., Лион, 2013г.). 

▪ Мит: Жените трябва да избягват да ходят сами през нощта, за да се предпазят от изнасилване 

или нападение. 

✓ Истина: От жените не трябва да се очаква да ограничават ежедневните си движения и правото 

на свобода поради риска от изнасилване. 

▪ Мит: Жените често правят фалшиви твърдения за изнасилване, за да отмъстят на някой или да 

получат внимание. 

✓ Истина: Фалшивите твърдения за изнасилване всъщност са изключително редки, докато има 

масово недокладване за сексуални нападения, тъй като много от оцелелите ще изберат никога да 

не докладват пред полицията (Levitt, 2013). 

▪ Мит: Мъжете не могат да се контролират, когато се възбудят. 

✓ Истина: Мъжете могат да контролират сексуалните си желания. Изборът да се  изнасили е 

съзнателно решение. 

▪ Мит: Мъжете не могат да бъдат изнасилени и една жена не може да изнасили мъж. 

✓ Истината: Статистиката показва, че повечето сексуални нападения се извършват от мъже срещу 

жени и деца. Малка част от жените обаче също са способни на сексуално насилие. Мъжете и 

момчетата също могат да бъдат изнасилени и сексуално нападани, а въздействията са също 

толкова опустошителни (McGee, et al., 2002г., Лион, 2013г.). 

„Кризата с изнасилванията в Англия и Уелс“ (2018г.) 

 

4.5 Влияние на митовете за изнасилване 

▪ Тези митове за изнасилване допринасят за обвиняването на жертвите на обществото; 

▪ Нагласите, че жертвите са виновни са част от причината, поради която жертвите често обвиняват 

себе си и се чувстват засрамени. 

▪ Когато митовете за изнасилване поставят вината върху жертвата, те намаляват шансовете за 

подаване на жалби до полицията, което на свой ред намалява процента на присъдите. Те също 

така действат като бариери за жертвите, търсещи програми за подкрепа. 

▪ Митовете за изнасилване създават неточна представа за това как се случва изнасилването 

(извършено предимно от хора, които жертвите познават). Това намалява шансовете на жертвите 

да признаят опита си като изнасилване и да го счетат за достатъчно сериозен, за да докладват. 

Проучване на Орчовски и ко. (2013г.) изследва поставяните „етикети“  от млади жени, които учат в 

колежи и установява, че "повечето жени, които съобщават за преживяно сексуално насилие, не се 

идентифицират като жертви, а 38% приемат сексуалното посегателство като сериозен пропуск в 
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комуникацията. По-голямото познаване на извършителя, високата склонност на самообвинение и 

употребата на субстанции по време на нападението са свързани с етикетирането на 

преживяванията от сексуално насилие сериозен пропуск в комуникацията ", стр.940 

4.6 Дефиниция за „съгласие“: 

 (Hickman & Muehlenhard, 1999г., стр. 259) определят съгласието за секс като "свободно дадена 

словесна или невербална комуникация на чувството за готовност за сексуална активност". 

MacNeela et al., (2017, стр. 3) допълнително добави към това определение, като заявява, че 

съгласието трябва да бъде "текущо, което се отнася до множество форми на дейност и се влияе от 

контекстуални фактори като състоянието на взаимоотношенията". 

Федералната асоциация за семейно планиране на Америка (2018г.) определя основните 

компоненти на съгласието като: свободно дадени, обратими, информирани, ентусиазирани и 

специфични. 

Ирландското законодателство определя наличие на съгласие за секс, когато "човек даде 

съгласието си за сексуален акт, ако той или тя свободно и доброволно се съгласи да се ангажира с 

този акт" (Закон за сексуалните престъпления, 2017г., раздел 48). Законът също така определя 

съгласието за секс за несъстоятелно, ако: 

● Лице разрешава или просто се отдава на сексуален акт, заради прилагането на сила или заплаха 

от сила или поради страха, че силата може да бъде приложена, ако се противопостави; 

● Ако човекът е заспал или е в безсъзнание; 

● Ако човек не е в състояние да даде съгласието си поради влиянието на наркотици или алкохол, 

доброволно или неволно приети; 

● Ако лицето страда от физическо увреждане, което възпрепятства способността им да 

комуникират дали са съгласни или не; 

● Ако лицето не разбира напълно характера и целта на действието; 

● Ако човек обърка идентичността на лицето или лицата, участващи в деянието; 

● Ако лицето е незаконно задържано по време на деянието; 

● Ако изразът на съгласие идва от лице, различно от лицето, което е участвало в сексуалната 

дейност. 

Законът също така изяснява, че съгласието може да бъде оттеглено по всяко време преди или по 

време на сексуалния акт. Законът също така гласи, че ако човекът не изразява устна или физическа 

съпротива, това не е задължително да представлява съгласие за сексуален контакт. Липсата на 

съгласие представлява сексуално насилие (Закон за сексуални престъпления, 2017г., раздел 48). 

Полезен клип в YouTube: 

Видео, сравняващо концепцията за съгласие с желанието за чаша чай (Kiefer, 2017г., 4 февруари). 

(2:49 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=igqM6irCWvM  

https://www.youtube.com/watch?v=igqM6irCWvM


49 
 

 

4.7 Митове и погрешни схващания за съгласието 

Митовете за съгласие са вдъхновени от книгата на Хъмфрис и Брусеу (2010г.) „Позитивно 

отношение към съгласието за секс“ и от доклада SMART Consent (MacNeela et al., 2017г.), The 

Illinois Rape Myth Acceptance Scale (Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1999г.; McMahon & Farmer, 2011г.), 

"Кризата с изнасилванията в Англия" и "Митове срещу реалности" (2018г.) и "Кампания за 

съгласие в Дъблинския кризисен център" (2017 г.). 

■ Мит: Ако някой е силно опиянен, той все още може да даде съгласието си. 

✓ Реалност: Не, ако човек е "силно опиянен", той вече не разсъждава трезво и следователно не е 

в състояние да преговаря за сексуално съгласие. 

 

■ Мит: Ако някой даде съгласието си за секс в един случай, то може автоматично да се приеме за 

бъдещи поводи. 

✓ Реалност: Не, съгласието никога не трябва да се приема за даденост. Съгласието трябва да 

бъде непрекъснато искано преди и по време на всяка форма на сексуална активност. 

 

■ Мит: Не е необходимо да се иска съгласие, ако сте във връзка от много време. 

✓ Реалност: Съглашението никога не трябва да се приема за даденост, независимо дали сте в 

дългосрочна, нова или случайна връзка. 

 

■ Мит: Ако някой не се съпротивлява физически или устно, съгласието е почти сигурно. 

✓ Реалност: Не. Човек може да не устои физически, защото може да се уплаши от физическо 

насилие, ако се противопостави. Това също е естествен отговор към страха - да се вцепените от 

травматичната ситуация, в която не знаете как да реагирате. Ако другото лице не реагира 

ентусиазирано, трябва да се ги питате, за да сте сигурни, че се чувстват комфортно и не се чувстват 

принудени. 

 

■ Мит: Ако човек не каже "не", значи има съгласие. 

✓ Реалност: Отговорността е на двете страни да се запознаят устно с партньора си по време на 

срещата, за да осигурят ясно "Да", а не липсата на "не", за да се гарантира съгласието. Кризисния 

център за пострадали от изнасилване в Дъблин (2017г.) предлага някои предложения за начини за 

проверка с вашия партньор: 

● Удобно ли ти е? 

● Това добре ли е? 
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● Искаш ли да забавим темпото? 

● Искаш ли да продължим нататък? 

● Сигурна ли си за това? 

 

■ Мит: Ако и двете страни са силно опиянени, никой не може да бъде обвиняван, ако се случи 

сексуално насилие. 

✓ Реалност: Силно опиянение не може да бъде използвано като извинение или защита срещу 

изнасилване или сексуално насилие, точно както не може да бъде използвано, да оправдаят и 

други престъпления. 

 

■ Мит: Ако някой първоначално се съгласи за секс, той не може да промени мнението си по 

време на секс или да оттегли съгласието си. 

✓ Реалност: Лицето е свободно да промени решението си по всяко време на срещата, поради 

което е важно да проверявате партньора си през всеки етап от срещата. 

 

■ Мит: Да се прибереш с някой в неговия апартамент предполага, че вече е дадено съгласие. 

✓ Реалност: Съгласието не трявба да се приема за даденост, независимо от обстоятелствата. 

Търсенето на устно потвърждение на съгласието от партньора ви е най-безопасният начин да се 

определи дали е налице съгласие и е вероятно да намалите шансовете за погрешно тълкуване. 

 

■ Мит: Достатъчно е да се осигури съгласие веднъж в началото на срещата. 

■ Реалност: Съгласието трябва да се проверява на всеки етап от срещата. 

 

■ Мит: Съгласието може да се даде или да се подразбира, като се използват само невербални 

сигнали. 

✓ Реалност: Търсенето на устно потвърждение за съгласие от партньора ви е най-безопасният 

начин да се определи дали има съгласие и е вероятно да се намалят шансовете за погрешно 

тълкуване. 

■ Мит: Ако някой завáля думите си, затруднявайки се да стои или е трудно да остане буден, те все 

още имат способността да дават съгласие. 

✓ Реалност: Това ниво на интоксикация би попречило на някого да даде съгласието си 

доброволно, тъй като не е в правилното състояние на ума. 
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■ Мит: Не е необходимо да получавате съгласие за други сексуални дейности освен половото 

сношение. Като целуване, докосване или орален секс. 

✓ Реалност: Важно е да се търси съгласие във всички дейности, които попадат извън половия акт. 

 

■ Мит: Отговорността носи лицето, което вече не се съгласява, да говори и да казва „не“. 

✓ Реалност: Отговорността е на двете страни да се уверят заедно с партньора си, за да се 

гарантира, че все още има съгласие. 

 

❖ Завършете дейност 3.1 - "Граници", след като сте завършили раздел "Митове и погрешни 

схващания за съгласието" по-горе. 

4.8 Въздействие от сексуалното насилие 

➢ Сексуалното насилие може да има опустошителни ефекти: 

• Жертвите изпитват срам, объркване и вина. 

• Жертвите страдат от депресия, ПТСР, безпокойство, самонараняване и мисли за самоубийство. 

• Сексуалното насилие може да има отражение върху сексуалността и взаимоотношенията. 

• Сексуалното насилие може да окаже влияние върху собствената идентичност и възприемане. 

• Също така може да причини загуба на чувство за цел и мотивация в ежедневието. 

Докладът на SAVI - Сексуално насилие и тормоз в Ирландия (McGee, et al., 2002г.) 

4.9 Противодействие срещу сексуалното насилие 

❖ Младите хора могат да противодействат срещу сексуалното насилие чрез: 

▪ Отхвърляне на митовете за изнасилването и нагласите, че жертвите са виновни; 

▪ Да се противопоставят лично срещу сексистки нагласи и сексуалния тормоз, ако това е 

безопасно; 

▪ Да повярват на някой, който сподели за преживяно сексуално насилие и му/ѝ кажат, че се 

радват, че са им споделили; 

▪ Да информират авторитетна личност или някого, на когото имат доверие, ако са свидетели или 

преживеят сексуално насилие; 

▪ Ако не заемете активна позиция, вие допринасяте за толерантност към сексисткото отношение и 

сексуалното насилие в обществото. 

Завършете дейност 3.7- "Нашето послание! (Плакат за кампания за доброволци)" в края на 

обучителния процес. 
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СЕСИЯ 5: ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЧУВИТЕЛНОСТТА И 

 СПОДЕЛЯНЕТО ЗА ПРЕЖИВЯНО СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ  

 

❖ Въпроси, свързани с чувствителността: 

Когато обсъждате деликатни въпроси като сексуално насилие и домашно насилие, важно е да 

имате предвид кой може да е в стаята. В стаята може да има деца, които лично са преживели тези 

форми на насилие или са ги наблюдавали. Следователно, важно е да не се впускате в 

подробности за някои истински житейски преживявания, които може да предизвикат болезнени 

чувства. В началото на всяка сесия може да бъде полезно да се определят някои основни правила. 

5.1 Определяне на някои основни правила 

➢ Основни правила: 

• Никой не трябва да обсъжда или разкрива нещо, ако не се чувства комфортно. 

• Учениците трябва да бъдат наясно, че могат да излязат навън по всяко време, ако не се чувстват 

комфортно с темата. 

• Всички мнения трябва да бъдат изслушани и уважавани. 

 

5.2 Какво да правим, когато млад човек сподели с нас за преживяно сексуално насилие 

➢ Когато говорите с млад човек за преживяно сексуално насилие, важно той или тя да 

чуят 6 неща от вас: 

1. Вярвам ти; 

2. Радвам се, че ми каза това. Постъпваш много смело, като споделяш това с мен; 

3. Съжалявам, че това ти се е случило; 

4. Не си единствен/а, която е преживял/а това. Сексуалното насилие може да се случи на много 

хора; 

5. Вината не е твоя; 

6. Има хора, които могат да ти помогнат. 

(Youth4Youth, Pana & Lesta, 2012г.) 

❖ Ако ученикът разкрие в клас в присъствието на други, може да е подходящо да спрете сесията 

за период на почивка и след това да разговаряте с детето в отделна стая. 

➢ Някои важни въпроси, които трябва да имате предвид при споделянето: 

● Детето в актуална ситуация на насилие ли е или това е минало събитие? 

● В непосредствена опастност ли е? 
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 (Youth4Youth, Pana & Lesta, 2012г.) 

 

5.3 Как да реагираме, когато някой млад човек сподели за преживяно сексуално насилие?  (Tusla 

(2018г.) – Агенция за закрила на детето и семейството – Ирландия): 

(Спазвайте указанията и задължителните процедури за злоупотреба с деца, които са от значение 

за вашата страна) 

• Реагирайте спокойно; 

• Слушайте внимателно; 

• Вземете детето на сериозно; 

• Уверете детето, че то е постъпило правилно, като е споделило с вас; 

• Не обещавайте да пазите нищо в тайна; 

• Задавайте само въпроси за изясняване. Не задавайте разследващи въпроси; 

• Уверете се, че това, което сте чували, е правилно и разбираемо; 

• Не изразявайте мнения относно предполагаемия злоупотребяващ; 

• Уверете се, че детето разбира процедурите, които ще последват; 

• Направете писмен запис на разговора колкото е възможно по-скоро, колкото е възможно 

по-подробно; 

• Третирайте информацията поверително, при спазване на изискванията на 

законодателството. 

 (Винаги трябва да се консултирате за подробните процедури при споделяне за преживяно 

сексуално насилие, които са специфични за вашата страна, както и за всички задължителни 

процедури за подаване на сигнал за дете в риск, които са в сила.) 

5.4 Съвети към младите хора, на които им се споделя за преживяно сексуално насилие:: 

 Децата и младите хора могат да се почувстват по-безопасно, ако първо разкрият 

злоупотребите с брат, сестра или доверен приятел. 

 Не забравяйте, че това, което ще чуете, може да е много тревожно и може би ще 

познавате насилника. 

 Не се ангажирайте с никакви реактивни действия, но насърчете човека да се свърже и да 

потърси помощ от доверен възрастен или професионалист. 

 Важно е да запомните, че докато вашата роля е да бъдете подкрепящ слушател, не е 

вашата роля да консултирате детето или да разследвате неговите твърдения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Терминологичен речник 

 Термините можете да намерите и на уебсайта на проекта „CONVEY“ 

http://conveyproject.eu/glossary/  

Сексуално насилие 

Сексуално насилие е всеки нежелан сексуален акт или действие. Сексуалното насилие може да 
бъде в диапазона от отправяне на нецензурни думи до изнасилване. То представлява акт на 
демонстриране на власт и контрол спрямо жертвата. Сексуалното насилие съставлява 
престъпление, тъй като жертвата е подложена на агресия от страна на извършителя. 

 
Стереотипно отношение, основано на пола 

Стереотипното отношение, основано на пола,  включва свръхгенерализиране на 
характеристиките, различията и белезите на определена група хора въз основа на тяхната полова 
принадлежност. Стереотипите, основани на пола, създават широко разпространена представа и 
предубеждение относно определени характеристики или черти, свързани със съответния пол. Ако 
един мъж или жена се държи по начин, който е различен от този, който е възприет като 
стандартен за представителите на техния пол, то той/тя не се вмества в нормата. Стереотипите, 
основани на пола, са опасни, тай като биха могли да създадат условия за неравнопоставено или 
несправедливо третиране на даден човек, който реши да не се съобрази с представите на хората 
във връзка с неговия/нейния пол. 

Сексуален тормоз 

Сексуалният тормоз е всяко поведение, коментар или жест със сексуален подтекст, считани за 
обидни. Той представлява нежелано поведение, което кара онзи, към когото е насочено то, да се 
чувства неудобно. По своята същност може да бъде натрапчиво или загатнато. Сексуалният 
тормоз представлява злоупотреба с власт и често се използва като средство за контрол или 
сплашване на някого. 

 
Сексуализация 

Сексуализацията се отнася до обстоятелства, при които се приема, че единствен източник на 
човешката ценност е неговият/нейният сексапил; когато от едно дете се очаква или от него се 
изисква да се държи или да се облича сексапилно; когато човек бива третиран като сексуален 
обект вместо като цялостна личност и/или когато физическите характеристики биват считани за 
единствен показател за сексапил. 

Насилствено поведение 

Насилственото поведение не се ограничава само до физически контакт. То може да включва 
отправяне на заплахи към дадено лице, например, че ще то ще бъде наранено или че ще бъде 
обект на физическа саморазправа. Няма значение дали възнамерявате да нараните дадено лице 
или не, насилственото поведение се изразява във вашите намерения да причините вреда. 
 
Равнопоставеност между половете 
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Равнопоставеността между половете се отнася до упражняване на равни права, отговорности и 
възможности от жените и мъжете, момичетата и момчетата. Равнопоставеността не означава, че 
жените и мъжете ще станат еднакви. Тя означава, че правата на жените и мъжете, отговорностите 
и възможностите не трябва да зависят от това дали те са от мъжки или женски пол. 
Равнопоставеността предполага, че интересите, нуждите и приоритетите както на жените, така и 
на мъжете са взети предвид, признавайки разнообразието на различните групи жени и мъже.  
 
Сексуално образование 

Сексуалното образование е процес на учене и придобиване на информация през целия живот. То 
цели да формира отношение, вярвания и ценности за сексуалното развитие, сексуалните и 
репродуктивни здраве и права, междуличностните връзки, близост, интимност, визия за тялото, 
както и джендър роли. 
 
Дигитална медийна грамотност 

Дигиталната медийна грамотност е набор от компетенции, необходими за пълноценното участие 
в грамотно и знаещо общество. Това са знанията и уменията, свързани с ефективната употреба на 
дигитални устройства като смартфони, таблети, лаптопи, персонални компютри. Целта е 
осъществяване на комуникация, себеизразяване, сътрудничество и застъпничество. Тя включва и 
уменията да се използват дигитални технологии, средства за комуникация и интернет. Тези 
умения включват използването на критичен анализ, осигуряване на дигитална сигурност, както и 
креативност, за да подпомогнат развитието и ученето на дадена личност, както и капацитета й да 
участва активно в социалния и обществен живот.  
 
Дигитални медии 

Дигиталните медии се отнасят за аудио, видео и фото съдържание, което е кодирано (цифрово 
компресирано). Кодирането на съдържанието включва конвертиране на аудио и видео материал 
в цифров медиен файл. След като цифровият носител е кодиран, той може лесно да бъде 
манипулиран, разпространяван и възпроизвеждан от компютри и лесно се предава чрез 
компютърни мрежи. 
 


