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Увод

Настоящият сравнителен доклад обобщава и анализира
констатациите от две изследвания, проведени в рамките
на проект ERELA,1 координиран от Minority Rights
Group Europe (MRGE)2 с участието на двама партньори -
Информационно-правния център в Хърватия3 и Центъра
за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“4 в
България. Целта на изследването бе да се набележат
различни области на дискриминация спрямо ромите и да
се идентифицират пречките пред достъпа им до правна
помощ. През този период са организирани различни
интервюта в целеви групи и в двете страни с участието на
мъже и жени от ромски произход, ромски активисти и
организации на гражданското общество (ОГО) и
юристи.5 Емпиричното изследване завърши с преглед на
резултатите от съществуващите данни от изследвания от
предходни години. Целта на настоящия доклад е да
обобщи констатациите от емпиричните и документални
изследвания и да направи сравнителен преглед на
положението на ромите в Хърватия и България.

Методология

Изследването на мащаба на дискриминацията
спрямо ромите и достъпа им до правна помощ се
проведе между март и юни 2021 г. в Хърватия и
България. Методологията и темите бяха предоставени от
MRGE. По време на документалното изследване
партньорите прегледаха и анализираха различни
доклади на национални и неправителствени
организации (НПО), статистически данни, академични
статии и статии в пресата, както и други източници на
информация. Емпиричното изследване се състоя от осем
интервюта в целеви групи във всяка страна. В осемте
целеви групи в Хърватия участваха общо 61 души (37
жени и 24 мъже), а в България - общо 65 души (46 жени
и 19 мъже) в още осем целеви групи.6

Ромското население в

Хърватия и България

И в двете страни от векове съществува значително и
разнообразно ромско население. Данните показват, че и
в двете страни ромското население е значително по-
многобройно от официално установеното при
преброяванията. Голям процент от ромите говорят
ромски като първи език.
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Ромите в България

В България ромите представляват третата по

големина етническа група след българите и турците.

Според последното преброяване, проведено през

2011 г., 325 343 души (4,9% от населението) са се

идентифицирали като роми.7 Според Рамката на

Европейския съюз за национални стратегии за

интеграция на ромите (2011), броят им варира от 700

000 до 800 000. Само 55,4% от ромите живеят в

градски райони. Териториално ромите са

разпределени във всички области. Най-многобройно е

ромското население в областите Монтана (12.7%) и

Сливен (11.8%), следвани от Добрич (8.8%) и Ямбол

(8.5%). Хорахане е най-голямата ромска група в

България, следвана от Калдераши и Рудари. Ромски

език се говори от 281 217 души (4,2% от общото

население) като първи език. Сред самоопределилите

се като роми 272 710 души (85%) говорят ромски, 24

033 (7,5%) говорят български, 21 440 (6,7%) говорят

турски и 1837 души (0,6%) говорят румънски като

първи език. В същото време стотици хиляди роми

говорят турски, български или румънски език като

майчин, като те се самоопределят респективно като

миллет/ турци, българи или рудари/ власи.8

Ромите в Хърватия

Според последното преброяване през 2011 г. в

Хърватия има 16 975 роми (0,4% от населението).

Според други източници в Хърватия има 24 524 роми,9

докато Съветът на Европа оценява действителното

ромско население на 30 000–40 000.10 души.

Изчисленият брой на ромите в Хърватия е много по-

висок от официалните данни, тъй като ромите често

избират да се идентифицират като хървати или сърби

поради страх от дискриминация или други

неблагоприятни условия. Ромското население в

Хърватия е значително по-младо от общото население

- средната възраст е 22 години. Приблизително 50%

от мъжете и жените от ромски произход са

непълнолетни.11 Повечето роми живеят в окръг

Меджимурие, следван от Загреб и окръг Сисак-

Мославина. Баяшите са най-многобройната ромска

група в Хърватия (55,0%). Те живеят предимно в

района на Меджимурие, където съставляват 86,5% от

общото ромско население в региона, и в Северна

Хърватия, където съставляват 89,7% от ромите в

региона. Останалите региони се характеризират с

хетерогенност, при която никоя ромска група няма

абсолютно мнозинство. Почти всички роми в

Република Хърватия знаят и говорят хърватски, а от

ромските езици най-разпространен е баяшкият

диалект на ромския език, който се говори най-вече в

Меджимурие и Северна Хърватия, но също така и в

повечето населени места от Славония и Централна

Хърватия. Вторият най-разпространен ромски език е

ромският (RomaníČhib), който се говори най-често в

Загреб и околностите му, както и в Истрия и

Приморие.12

Таблица 1 Ромите в България и Хърватия
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Разбиране за

дискриминацията

В Хърватия ромите страдат от висока бедност и
безработица, лоши жилищни условия, лошо
здравеопазване и ниско ниво на образование. Те са
пространствено, икономически и политически
маргинализирани. Ромите са слабо представени в
обществения живот, включително в заетостта в
обществения сектор. Налице е социална пропаст между
ромите и преобладаващото население. Предразсъдъците
срещу ромската общност и стереотипите са дълбоко

вкоренени в съзнанието на местната общност поради
недостатъчното познаване на ромската култура.13 Това са
всички показатели за тежката дискриминация спрямо
ромите, потвърдени от участниците в целевите групи. Те
специално подчертават дискриминацията в областта на
образованието и заетостта, както и институционалната
дискриминация от страна на служителите в центровете
за социално подпомагане. Ромското малцинство е най-
уязвимо към дискриминация сред 22-те признати
малцинства в Хърватия и липсват ефективни
антидискриминационни действия срещу
неравностойното им третиране в страната.14,15

Основни области на

дискриминация спрямо ромите в

Хърватия и България

В Хърватия 37% от

анкетираните роми

заявяват, че са били обект

на дискриминация поради

етническия си произход

през предходните 12

месеца, докато в България

този процент е 14%.

Ромите (20,2%) са най-

застрашената от

дискриминация група в

хърватското общество

В Хърватия 50% заявяват,

че са били дискриминирани

през предходните пет

години, докато в България

само 22% заявяват това

В Хърватия, по отношение на социалната дистанция,
същото проучване на омбудсмана от 2016 г. потвърждава

продължаващото присъствие на стереотипи и
предразсъдъци, особено спрямо ромите:

48% от анкетираните смятат, че ромите

живеят от социални помощи и не искат

да работят.

27% смятат, че наемането на роми в

сферата на услугите ще доведе до отлив

на клиенти.

Известен спад в дискриминацията и ксенофобията
спрямо ромите в Хърватия се наблюдава до известна
степен в доклада от изследването, озаглавено
„Разпространение и индикатори на дискриминационни и
ксенофобски нагласи в Република Хърватия“ през 2017 г.,
изготвен от Центъра за изследване на мира за

определяне отношението на населението в Хърватия
към мултикултурализма, имиграцията на чужденци и
ксенофобията. Крехката и несигурна промяна към
намаляване на ксенофобията спрямо ромите не е
измервана достатъчно дълго, за да позволи да се
направят уверени изводи за по-стабилна тенденция.16
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2013 2017 

от хърватските

граждани смятат, че

ромите представляват

определен вид

„заплаха“ за тяхната

сигурност, имущество

и интересите на

страната.

41,4% 25,2%

Спад в ксенофобските и дискриминационни нагласи спрямо ромите

23,3% 5,2%

През 2017 г.: 

Основни 

области, в които

ромите биват

дискриминирани

според собствената

им преценка в

Хърватия

Полицейско

поведение

Трудова

заетост

Търговия и

други услуги

Социално

подпомагане

от

ромите са

били

дискриминирани

няколко пъти.

са

били

дискриминирани

веднъж. 



В Хърватия повечето от участниците в целевите групи
смятат, че дискриминацията спрямо тях е най- видима в
областта на трудовата заетост. От една страна, те са
наясно с икономическата криза, пред която е изправено
хърватското общество и че има много безработни като
цяло, включително роми; но смятат, че за тях е още по-
трудно да си намерят работа заради цвета на кожата им.
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Преди година

отидох на пазара в Бели

Манастир и един мъж ми

каза пред всички: „Гледай

миризливата циганка!“. Бях много

смутена и се чувствах зле с дни.

Поради тази причина вече рядко

ходя на пазар и предпочитам да

отида до магазина.

Жена от ромски 

произход от Бели

Манастир, Хърватия

Сестра ми

поръча такси, за да

отиде на лекар. Таксито я

чакаше пред църквата. Веднага

щом се приближи до таксито, се

появи полицаят и я обвини пред

всички, че проси пари пред

църквата. Сестра ми се смути много,

защото беше несправедливо

обвинена.

Жена от ромски произход от

Славонски Брод, Хърватия

Те [работодателите]

не казват директно „Вие

сте роми и затова няма да ви

дам работа“. Намират други,

косвени начини да ни уведомят, че

няма да получим работата поради

цвета на кожата ни.

Мъж от ромски произход от

целевата група в

Славонски Брод,

Хърватия

95% от ромските

деца на възраст 

7-14 години редовно

посещават основно

училище, но едва

28% го завършват.

Образование

Данни, свързани с основното, средното и висшето
образование на ромите в Хърватия:17

91% от родителите,

чиито деца

посещават основно

училище, искат

децата им да

продължат да учат.

31% от тези на

възраст 15-18

години посещават

средно училище, но

само 15%

завършват

обучението си.

По-малко от 

0,5% от ромите

завършват

университет.



Данни, свързани с основното, средното и висшето
образование на ромите в България:18

Училищната сегрегация на ромите все още е широко
разпространена в България. Образователният статус на
ромите е значително по-нисък както от този на
българското мнозинство, така и на другото голямо
малцинство - турците. 

Данни на Националния статистически институт и
преброяването на населението:

В повечето случаи по-ниското образование е свързано
и с нисък социален статус и нарастваща бедност. 

В Хърватия през 2010 г. Европейският съд по
правата на човека произнася своето решение по делото
Оршуш и други срещу Хърватия (жалба № 15766/03), в
което 15 роми заявяват, че са били сегрегирани в
началното училище въз основа на етническия им
произход. Жалбоподателите твърдят, че учебната
програма, предвидена само за роми в техните училища, е
с 30 % по-малко съдържание от националната учебна
програма. Съдът постановява, че специалните паралелки
за ученици от ромски произход са създадени главно
поради слабото им познаване на хърватския език, а не
поради етническата им принадлежност. Съдът обаче
подчертава, че това решение не е придружено от
легитимни мерки за защита, което нарушава член 14 от
Европейската конвенция за правата на човека (забрана
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През 2011 г., в

сравнение с една

четвърт от

българските турци

и почти четири пети

от етническите

българи, едва 9,5%

от ромите са

завършили средно

образование.

В сравнение с 4,9%

от турците и 29,6%

от българите, едва

0,5% от ромите са

били с висше

образование.

Общ брой ученици в

началните училища:

318,884

Ученици,

посещаващи

специални училища:

24,340 (7,6%)

Общ брой ромски

деца в началните

училища: 1,639

Ученици от ромски

произход,

посещаващи

специални училища:

335 (20,4%) –

процент три пъти 

по-висок от общото

население

на дискриминацията) във връзка с член 2 от Протокол
№ 1 (право на образование).19 За съжаление,
положителното въздействие на решението продължава
само няколко години и ситуацията бързо се влошава: в
момента отново има твърде много ученици от ромски
произход, учещи по опростени програми поради
неуспех на образователните власти да вземат предвид
техните езикови нужди и липсата на опит поради
произхода им, което им дава лош старт в живота.
Несъизмеримо голям брой ученици от ромски произход
се обучават в различни форми на специални програми в
сравнение с учениците от неромски произход.

Данни за учебната 2018/19 година в Хърватия: Данни за учебната 2018/19 година в окръг Меджимурие:

Процентът на децата от ромски произход,
посещаващи специални училища, се увеличава
допълнително с преместването им от началните
училища през учебната година.20

Въпреки че участниците в целевите групи са наясно с
някои стъпки, предприемани от хърватското правителство
за улесняване на достъпа на децата от ромски произход до
качествено образование, те подчертават някои аспекти на
това, което според тях е дискриминация спрямо тях в
областта на образованието. Участници споменаха
началното училище „Уго Бадалич“ в Славонски Брод,

намиращо се в близост до ромското селище „Йосип
Римац“, посещавано основно от деца от ромски произход.
Преди няколко години съотношението на ученици от
ромски и неромски произход било приблизително 50:50.
Въпреки това през последните няколко години децата от
ромски произход станали мнозинство в училището, тъй
като родителите на учениците от неромски произход
решили да настанят децата си в други местни училища и не
искали децата им да посещават училище, посещавано
основно от ученици от ромски произход. Поради това
интеграцията на учениците от ромски произход в



Славонски Брод била подрината. Участниците в целевите
групи от Бели Манастир споделиха, че ситуацията е била
подобна в техните училища по места няколко години по-
рано, но в последно време нещата се променили: в
момента деца от ромски и неромски произход посещавали
смесени паралелки. Участниците в целевите групи от
Славонски Брод допълнително посочиха пример от
професионална гимназия, в който преподавател не могъл
да намери парите си и обвинил единствените две
момичета от ромски произход в класа, че са ги откраднали.
Те се почувствали много смутени и унизени. По-късно
преподавателят намерил парите на друго място и се
извинил за несправедливото си обвинение, но било твърде
късно и щетите били вече нанесени. Обвинените момичета
поискали да напуснат училището, без да завършат
обучението си, защото били изключително наранени и

смутени от случилото се. Ромски активист сподели, че
преподавател в гимназията винаги го унижавал пред
съучениците му, като му казвал, че е мръсен и разхвърлян и
че „те всички били такива, защото така били научени
вкъщи“

Жилища

Пространствената сегрегация на ромското население е
често срещана и в двете страни. Тя се изразява в лоша
инфраструктура и транспорт, липса на регулация и
законови разрешения за изграждане на прилични жилища,
липса на комунални услуги и инфраструктура като
електричество, вода, улично осветление, сметосъбиране и
много други съоръжения, необходими за ежедневието, и в
крайна сметка, води до социална изолация.21,22
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През 2014 г. в България 25% от ромите

живеят в жилища под стандарта, 40%

нямат достъп до водоснабдяване, а 80%

нямат вътрешна баня.

В Хърватия 41% от ромите живеят в

домакинства, които нямат тоалетна или

баня в жилището.

През 2014 г. в България повече от 50%

от ромите „живеят в квартали-гета“ в

покрайнините на града, докато останалите

живеят в „изолирани села“ в цялата страна.

В Хърватия 45,7% от ромите живеят в

отдалечени райони, отделени от градовете

или селата, докато 16,5% живеят в селища

в покрайнините на градовете или селата.

Трудова заетост

Повечето роми смятат, че причината за ниското им
ниво на трудова заетост е ниското ниво на образование
и квалификация и дискриминацията. Участниците в
целевите групи споменават, че след завършване на
обучението си в професионално училище, са били
изправени пред дискриминация при намирането на
работодатели, които да наемат ученици от ромски
произход за ученичски стаж. Няколко участници в
целевите групи преживяват дискриминация при

опитите си да намерят място като готвачи, сервитьори
или шивачки. Техният опит е сходен: те се обаждали на
потенциалния работодател, уреждали with са ученичския
стаж по телефона, но когато отивали там лично,
работодателите променяли решението си на място с
различни оправдания (например, че позицията вече не е
свободна или че нямат време за стажанти и др.). Един от
участниците в целевите групи казва, че се почувствал
сякаш работодателят видял „черен дявол“, когато отишъл
на интервю за стажа. Данни от Хърватия:23

44% от ромите 

са безработни.

Само 12% от ромите

имат работа на

пълен работен ден.

41% никога не 

са работили.

От тези, които 

са работили, 32%

са извършвали

нискоквалифициран

а работа.

Данни за учебната 2018/19 година в Хърватия:

https://www.refworld.org/docid/565bf40f4.html
https://www.refworld.org/docid/565bf40f4.html


Дискриминацията на работното място се проявява
на различни нива в България:

■ Преди наемане на работа, при адресиране на обявата
до определени групи

Подадох документите си за работа в бюрото по труда

към общината, в която имам постоянен адрес, като

очаквах, че когато има свободно работно място от

местен работодател, от бюрото по труда ще ме извикат

на интервю, за да мога да започна работа. Един ден

получих информация,че местен работодател обяви

едно свободно работно място в бюрото по труда, на

което аз се отзовах и кандидатсвах, но когато

кандидатствах в бюрото по труда, получих отказ. При

една от неофициалните ми срещи със служител в

бюрото по труда споменах, че ми е било отказано

кандидатстването за работа, без да споменавам

причината за отказа. Когато попитах служителят от

бюрото по труда дали е запозната със случая и защо

ми е било отказано, тя отговори: "Шефът на фирмата

изрично е уведомил служителите в дирекцията на

бюрото по труда да не му изпращат служители от

ромски произход, защото няма да ги наема“.

Мъж от ромски произход, 

Велико Търново, България

■ По време на трудовото правоотношение, когато
служител не бива повишен поради етническия си
произход

Работих като свещеник почти 20 години. Аз бях един от

малкото свещеници от ромски произход в цялата

страна. Веднъж ни интервюираха от националните

медии за духовната ни служба и предстоящите

празници. По време на интервюто споменах, че съм

ром. След интервюто митрополитът ме извика при себе

си и ми обясни, че нямам право да позоря църквата по

този начин, след което бях прехвърлен в друга енория.

Това беше преди 10 години и не подадох оплакване,

защото не вярвам някой да направи каквото и да е.

Мъж от ромски произход от целевата група във

Велико Търново, България

■ Отказ на достъп до дискотеки, барове, ресторанти и др.

Веднъж с група приятели се организирахме,

направихме резервация в местната дискотека.

Видимо групата ни изглеждаше от етническите

малцинства, защото всички бяхме малко мургави. На

самия вход на дискотеката ни беше отказано да

влезем, въпреки че бяхме резервирали места

предварително, като оправданието на персонала

беше, че няма свободни места и че всички места

вече са заети, а междувременно позволиха на други

хора да влязат преди нас, а на нас отказаха.

Мъж от ромски произход от целевата група във

Велико Търново, България

В нашето населено място имаше надпис в един

ресторант, изрично посочващ, че представители на

ромската общност не се допускат - това беше съвсем

открито, но на някои места все още има такива

заведения, до които представителите на ромската

общност нямат достъп. На някои места ресторантите

предварително поставят табели на масите с надпис

„Резервирано“ и когато влезе клиент, видимо от

ромски произход, просто му се казва, че масата е

резервирана и няма свободни места

Мъж от ромски произход от целевата група във

Велико Търново, България

Несъизмерими последици от

пандемията Covid-19 за ромите

В България въвеждането на дистанционно обучение
по време на пандемията и извънредното положение е
едно от най-големите предизвикателства, пред които е
изправяна образователната система. Център „Амалипе“
проведе анкета  през март и юни 2020 г. в своята мрежа
„Всеки ученик ще бъде отличник“, която обхваща близо
300 училища, за да разбере как те реализират
дистанционното обучение и с какви проблеми се
сблъскват. Според анкетата процентът на учениците,
участващи в дистанционното обучение, се е увеличил
значително през периода март-юни, но по-голямата част
от училищата не са успели да се доближат до нивата на
участие на учениците от преди извънредното
положение.24

Липсата на подходящи устройства – таблети,
компютри, лаптопи и т.н. - е основна бариера за
включването на повече ученици в синхронно онлайн
обучение

• Според анкетата в 12 % от училищата над 75 % от
учениците нямат устройства за участие в онлайн
обучение. Там синхронното дистанционно обучение
е практически невъзможно.

• В две трети от училищата броят на учениците без
устройства, позволяващи ефективно участие, е между
10 % и 75 %. 
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• Липсата на интернет връзка също е проблем, но в
много по-малка степен. Някои от по-големите
квартали нямат адекватна свързаност, но по-често
проблемът е, че някои ромски семейства не могат да
си позволят подходящ абонамент за интернет.

Съществува реална опасност дистанционното
обучение да изостри сегрегацията на ромското
образование и неравенството между училищата,
обучаващи голям дял от учениците от мнозинството, и
тези с висок дял ученици от ромски произход.

P Присъствието на много ученици без устройства и
интернет връзки в така наречените ромски училища
често води до по-ниски нива на участие, особено в
синхронни форми на дистанционно обучение. 

P Без съгласувани усилия за избягване на тази опасност
лесно може да възникне дихотомия, при която
училищата с голям процент ученици от
мнозинството прилагат синхронно дистанционно
обучение, основано на интернет платформи и уроци
в реално време, докато така наречените ромски
училища разчитат предимно на асинхронни форми и
образователни медиатори.

В България по време на пандемията Covid-19 е
въведен специален режим на контролно-пропускателни
пунктове, имащ за цел да ограничи свободното движение
на граждани от области с преобладаващо етническо
малцинствено (предимно ромско) население, без никаква
разумна обосновка защо специални мерки биват
прилагани само в тези области. Такива контролни
пунктове има в големи ромски квартали, като
Филиповци и Факултета в София и оставят жителите на
квартала изолирани от всичко. Много от семействата
работят в неформалния сектор, което от своя страна
допринася за задълбочаване на икономическите кризи в
семействата. Магазините и аптеките в кварталите остават
без консумативи, което се отразява на нормалното
ежедневие. Много семейства остават без памперси и не са
в състояние да задоволят основните нужди на децата си.25

В Хърватия пандемията има подобен несъизмерим
ефект върху ромската общност. Живеещите в
недооборудвани и пренаселени домакинства често
нямат питейна вода вкъщи или финансови средства за
закупуване на дезинфектанти. Освен това много ромски
деца, живеещи в домакинства без компютър, лаптоп или
таблет, нямат достъп до цифрово съдържание и не могат
да участват в онлайн образованието. Въпреки че
учебните часове се предават по телевизионни канали, те
не включват подготвителни уроци по хърватски език за
деца, които нямат достатъчно познания, като например
децата, чийто първи език е ромски.26

Дискриминация спрямо

жените от ромски произход

В България много жени от ромски произход са
принудени от общността да управляват домакинството и
да се грижат за децата и семейството. Ниското ниво на
икономическа активност на жените от ромски произход
произтича от тяхното място в семейството и обществото,
както и от неспособността им да вземат самостоятелни
решения за личното си развитие и майчинската си роля
според собствените си предпочитания. Широко
разпространено е схващането, че жените от ромски
произход са застрашени от ранна бременност и брак,
както и че са принуждавани към проституция или стават
обект на трафик или насилие. Много често срещана е
дискриминацията спрямо жените от ромски произход
при достъпа им до социални услуги.27

В България жените от ромски произход често стават
обект на дискриминация при достъпа си до здравни
услуги. Според редица млади жени акушерките в
болницата настаняват бременни жени от ромски
произход в отделни стаи в отделението по акушерство и
гинекология.

Когато

дойде моят ред

да раждам, в стаята

имаше две жени, и двете

изглеждаха като етнически

българки. В нашата стая

имаше още едно безплатно

легло. В коридора имаше жена,

която приличаше на ромка и

говореше на ромски по телефона и

която чакаше да бъде настанена

може би повече от час. Същата жена

беше настанена в отделна стая с още

две ромки и тяхната стая значително

се различаваше от нашата. В нашата

стая банята и тоалетната бяха

ремонтирани, както и самата стая,

докато те бяха в стая, която не беше

ремонтирана и тоалетната беше

ужасна.

Жена от ромски произход

от целева група във

Велико Търново,

България
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В Хърватия неравенството между половете има
етническо измерение, а ромското население е най-
изключената малцинствена група. Момичетата от
ромски произход се сблъскват с неравенствата от най-
ранна възраст и това се засилва по-нататък през живота
им. Момичетата от ромски произход са несъизмеримо
изключени от възможностите за ранно детско развитие -
както в сравнение с техните връстници мъже, така и в
сравнение с момичетата от ромски произход на други
места в Югоизточна Европа. Както и в България, според
традиционните патриархални разбирания, ролята на

жената е предимно в сферата на репродукцията: раждане
и извършване на неплатени домакински задължения.28

Хърватия има най-големия дял от икономически
неактивни жени от ромски произход в европейския
контекст:

P Само 8 % от жените от ромски произход извършват
някаква форма на платена работа.

P 40 % от жените от ромски произход са домакини.

78% от момичетата

Процент на отпадане от училище на децата от ромски произход в Хърватия:

60% от момчетата

6% от жените

Роми, завършващи средно училище в Хърватия:

24% от мъжете

82% от жените

NEET29 процент на ромите в Хърватия:

72% от мъжете

Жените от ромски произход в Хърватия имат най-
ниския процент на ангажираност с платена работа в
цяла Югоизточна Европа.30

В Хърватия процентът на трудова заетост сред
жените от ромски произход е изключително нисък и
варира от 4 % в Славония до 24 % в Загреб и
околностите му. Дори жените, извършващи някаква
форма на платена работа, се сблъскват с несигурни
условия на труд. Много жени от ромски произход са
ангажирани с временна, случайна или сезонна работа
вместо да имат постоянна заетост. В Централна
Хърватия, Меджимурие и Северна Хърватия между 82
% и 86 % от жените никога не извършват платена
работа.31

Антициганизъм и реч на

омразата

В Хърватия в годишния си доклад за 2019 г.
омбудсманът изразява притеснението си относно
протест, състоял се в Чаковец, организиран срещу
ромската общност в този район на Северна Хърватия.32

През юни 2019 г. около 1000 души се събират в центъра
на Чаковец на протест, наречен „Искам нормален
живот“. Говорителите на събитието подчертават
безотговорното, опасно и престъпно поведение на
ромите, посочвайки с пръст държавните институции и
полицията, които според тях не успяват да защитят
местната общност. Оределени речи на няколко местни
политици, представители на обществеността и граждани
са изключително подстрекателски, така че ромските
НПО пожелават да организират контрапротест срещу
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речта на омразата по време на митинга, но това е
забранено от общинските власти на Чаковец.33

Антиромски настроения са изразени и през юни
2019 г., когато град Загреб решава да пресели 29 ромски
семейства от Плинарско в Петрушевац. Решението
предизвиква реакции и протести от преобладаващото
население в Петрушевац, което твърди, че сградите, в
които възнамеряват да преместят ромите, не са
жилищни, а някои от тях открито заявяват, че не искат
ромите в тази сграда, позовавайки се на „ромския им
начин“ на живот.34

В България речта на омразата спрямо ромите се
разпространява и от политици на високо равнище.35

През 2019 г. в град Габрово избухват яростни
протести след сбиване, в което са замесени няколко
роми пред магазин. Когато собственикът на магазина
публикува видеозапис от охранителна камера,
първоначално в града започват протести с призиви за
прилагане на закона срещу замесените роми, но след
това те се превръщат в антиромски. През първата нощ
протестиращите атакуват и проникват с взлом в пет
къщи, обитавани от роми. На втората нощ биват
изгорени две къщи. Полицията взема ситуацията под
контрол и охранява ромските къщи, разпръснати из
целия град. Много родители от ромски произход не
пускаха децата си да ходят на училище, както от страх,
така и защото директорът на училището ги е посъветвал.
Общината нарежда изселването на някои роми,
живеещи в къщи, считани за опасни, и след това
разрушава къщите им. По време на протеста 90 % от
ромското население се изнася от града и дори
полицията, дирекцията като цяло и МВР ги съветват да
го направят. Протестите в Габрово са силно
политизирани преди изборите, тъй като много
представители на различни партии са в предните редици
на протестиращите. Протестите са резултат от много
фактори, като основният е нарастването на речта на
омразата спрямо ромите и антиромските стереотипи и
предразсъдъци.36

Ромите са 

нагли, cамонадеяни и

озверели човекоподобни,

изиcкващи право на заплати,

без да полагат тpyд, изискващи

обезщетения за болест, без да са

болни, детски за деца, които играят

с прасетата на улицата, и майчински

помощи за жени с инстинкти на

улични кучки…

Валери Симеонов, по това

време вицепремиер,

България, 2014  г.
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Докладване на случаи на

дискриминация

Таблица 2: Национални органи за равенството37

Институция,

притежаваща мандат

на национален орган

за равенството

Специализирани

органи/състави

Правна регулация

Дата на основаване

Докладва на

Тип 

Съдебни

правомощия

Решения 

Членове 

Функциониране 

Комисия за защита от дискриминация

(КЗД)

КЗД има пет специализирани постоянни

състава и, в зависимост от конкретния

случай, ad hoc състави

Закон за защита от дискриминация (2004)

2005 г.

Парламента

Предимно трибунален (квазисъдебен) орган

• Завеждане на производство от свое име

• Официално вземане на решения по

жалби (например решение или

препоръка, адресирани до страните) 

Правно обвързващи

Постоянна колегия, състояща се от девет

членове, включваща поне четирима адвокати.

Народното събрание избира петима от

членовете, включително председателя и

заместник-председателя на КЗД, а

президентът на Република България

назначава останалите четирима. Мандатът им

е пет години. КЗД се събира в пет постоянни

камари с по трима членове, специализирани в

различни основания за дискриминация.

Заседанията на КЗД са открити или

закрити. На първата сесия председателят на

камарата приканва страните да разрешат

въпроса. Ако бъде постигнато споразумение

в помирителното производство, КЗД го

България

Служба на омбудсмана

• Дискриминация, основаваща се на пол,

полова идентичност и изразяване и

сексуална ориентацияP Омбудсман за

равенство между половете 

• Дискриминация, основаваща се на

уврежданеP Омбудсман за лица с

увреждания

• Жалби, свързани с децаP Омбудсман за

децата

Закон за борба с дискриминацията (2009)

1992 г. – става национален орган за

равенство през 2009 г.

Парламента

Предимно подпомагащ и предоставящ

правна подкрепа орган

• Завеждане на производство от свое име

• Намеса пред съда

• Официално вземане на решения по

жалби (например решение или

препоръка, адресирани до страните)

Правно необвързващи

Орган за равенство с един ръководител,

предвождан от омбудсман и трима

заместници. Един заместник омбудсман се

занимава с антидискриминационните

въпроси и е ръководител на Отдела за

недискриминация.

Процедура пред омбудсмана може да бъде

инициирана от физическо лице или

служебно, ако жертвата на дискриминация

даде съгласието си, освен ако случаят е

свързан със защитата на благосъстоянието

Хърватия38
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Таблица 2: Национални органи за равенството37

Обжалване 

Пълномощия като

орган за равенство

одобрява и закрива делото. Ако страните не

постигнат споразумение, производството

продължава по същество на делото. Когато

прецени, че фактите по делото са изяснени,

председателят на съвета дава възможност

на страните да бъдат изслушани и когато

спорът бъде изяснен по отношение на

фактите и закона, председателят закрива

изслушването и обявява ден за произнасяне

на решение.

Решенията на КЗД подлежат на обжалване

пред тричленен състав на Върховния

административен съд

• Установява нарушения на равенството на

третиране, извършителя на нарушението

и заинтересованото лице

• Нарежда предотвратяване и прекратяване

на нарушението и възстановяване на

първоначалното положение

• Налага предвидените санкции и

административни принудителни мерки

• Обжалва административни актове,

издадени в нарушение на Закона за защита

от дискриминация или други закони,

уреждащи равенството на третиране

• Прави предложения и препоръки към

държавните и общинските власти за

прекратяване на дискриминационни

практики

• Дава становища по проекти на нормативни

актове за съответствието им със

законодателството за предотвратяване на

дискриминацията и др.

България

на деца или ако омбудсманът е научил за

случая чрез медиите или случаят е спешен.

Жалбата може да бъде подадена писмено

или устно и бива регистрирана.

Омбудсманът не предприема действия,

когато съдебното производство е в ход,

освен ако е очевидно, че въпросното

производство се бави излишно или е

налице явна злоупотреба с правомощия, в

които случаи тя може да поиска обяснение

от председателя на компетентния съд.

Омбудсманът разглежда жалбата, без да

провежда разследване, когато въз основа

на фактите, изложени в жалбата и

представената документация, несъмнено

може да бъде установено, че

конституционните или законовите права на

жалбоподателя са били застрашени или

нарушени. Когато омбудсманът провежда

разследване, тя изисква необходимите

обяснения, информация и документация от

органите, към които е отнесена жалбата.

Когато омбудсманът приключи

разследването на жалбата и установи

закононарушение, изготвя доклад за

случая, който бива предаден на органа, към

който е отнесена жалбата, и на

жалбоподателя.

Решенията на омбудсмана не подлежат на

обжалване.

• Събира и анализира статистически данни

за дискриминация по всички основания,

посочени в Закона за борба с

дискриминацията

• Информира хърватския парламент за

случаите на дискриминация в годишния

си доклад, а когато е необходимо в

специални доклади.

• Провежда проучвания относно

дискриминацията

• Дава мнения и препоръки

• Предлага на правителството подходящи

правни и стратегически решения

• Намесва се в съдебното производство от

името на дискриминираното лице 

• При конкретни обстоятелства завежда

дело от свое име, когато е нарушено

правото на равно третиране на по-голяма

група лица

• Започва производства за

административни нарушения.

Хърватия38
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В Хърватия от 2018 г. се наблюдава значително
намаляване на изпълнението на препоръките на
омбудсмана от страна на компетентните органи (средно
едва 20 % от препоръките се изпълняват), което показва
липса на подкрепа от страна на Парламента за
прилагането на системни реформи в областта на борбата
с дискриминацията. Освен това хърватският парламент
не приема докладите на омбудсмана от 2017 г.
Правителството е възмутено от усещането си за
„произвол“ на омбудсмана при избора на темите за
годишните доклади.

В Хърватия Службата на омбудсмана участва много
активно в процеса на приемане на регламенти, в
организирането и участието в обучителни събития,
организирането на експертни и обществени групи и
работа на терен. Службата на омбудсмана има много
добро сътрудничество с ОГО и през 2017 г.
омбудсманът подписва споразумения за сътрудничество
с членове на мрежата от контактни точки за борба с
дискриминацията, 11 ОГО, включително
Информационно-правен център, избрани след публична
покана с цел подпомагане на борбата срещу
дискриминацията на национално, регионално и местно
ниво. При подготовката на годишния си доклад
институцията на омбудсмана си сътрудничи с редица
ОГО.

Повечето адвокати, участвали в целевите групи в
Хърватия, са съгласни, че правомощията на омбудсмана
са ограничени до регистриране на нарушенията на
правата на човека и издаване на препоръки. Те смятат,
че институцията трябва да бъде по-активна при
започване на или намеса в граждански съдебни
производства, особено в стратегически съдебни спорове,
за да се сформира съдебна практика, която да има
превантивно въздействие върху потенциални
дискриминатори.

Недокладване на случаи на

дискриминация

Много случаи на дискриминация спряма роми
остават недокладвани. В Хърватия повечето от
участниците в целевите групи заявяват, че никога не са
докладвали за дискриминация, нито познават някого
другиго, докладвал за такава. 

Само един участник споделя за докладван случай на
дискриминация, когато полицай го спира на улицата и
го нарича с обидни думи. Той съобщава за инцидента на
омбудсмана, но случаят не бива придвижен поради
процесуални причини. Друг участник казва, че е чул, че
някой е докладвал за служителка от Центъра за
социално подпомагане в Осиек, която непрекъснато
дискриминирала бенефициерите роми. Омбудсманът
реагирал в този случай и според него въпросната
служителка е била отстранена от длъжността си. Друг
положителен пример е даден от ромски активист в
Славонски Брод. През 2014 г. река Сава наводнява
крайбрежната зона на Славонски Брод, където се
намира ромското селище. Омбудсманът изпраща писмо
до администрацията на града, в което я призовава да
започне процедурата по легализиране на незаконно
построени къщи в ромското селище, за да се облекчат
последиците от наводнението. Град Славонски Брод
приема неговото мнение и започва процедурата по

Основната

причина, поради която не

докладваме за

дискриминацията, е страхът и

недоверието към институциите.

Мъж от ромски произход, Бели

Манастир, Хърватия

Таблица 2: Национални органи за равенството37

Данни за жалбите В периода 2018-20 г. се наблюдава

намаляване на броя на жалбите относно

отказ на стоки и услуги, упражняване

правото на труд, дейности на държавни и

обществени органи въз основа на

етническата принадлежност на

жалбоподателя.

България

Най-често срещаното основание за

дискриминация в жалбите, получени между

2017 и 2020 г., е етническата

принадлежност, особено от представители

на ромското и сръбското национално

малцинство и мигрантите.

Хърватия38
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легализация на собствеността в ромското селище Йосип
Римац.. 

Повечето от участниците са съгласни, че трябва да се
докладва за дискриминация. Според участниците в
целевите групи (членове на ромската общност, жени от
ромски произход, ромски активисти и служители на
ОГО), много роми, жертви на дискриминация, смятат,
че не си струва да съобщават за техния случай, тъй като
това няма да промени нищо, докато други се опасяват, че
ситуацията само би се влошила. Много роми не знаят
към кого да се обърнат, докато други смятат
процедурите за твърде сложни, продължителни и скъпи.

Също така има силна липса на доверие в държавните
институции. Гражданите като цяло са погрешно
информирани относно правата си, включително правото
им на безплатна правна помощ.

В Хърватия участниците в целевите групи в по-
голямата си част потвърждават, че не знаят с кого да
говорят в случай на дискриминация. Освен това те
заявяват, че не са в състояние да идентифицират
дискриминационните практики спрямо тях и че са им
необходими семинари, публични платформи и други
форми на образователни дейности, за да научат повече
за дискриминацията и важността на докладването ѝ.39

В Хърватия 82% от ромите не са

съобщили за последния път, в който са се

почувствали дискриминирани. Подобна на

тях в България този процент е 86%.

В Хърватия 45% от ромите знаят за поне

един орган за равенство, докато в

България този процент е едва 37%.

В Хърватия 78% от ромите не знаят за

нито една организация, предлагаща

подкрепа или съвет на хора, претърпели

дискриминация, докато в България този

процент е дори по-висок, 84%.

В Хърватия 46% от ромите не знаят дали

в тяхната държава има закон, забраняващ

дискриминацията, докато в България

този процент е значително по-висок, 72%.

Участниците в целевите групи в България също така
подчертават недоверието, изпитвано от ромската
общност към полицейските служители, прокурорите,
КЗД и държавните институции като цяло. Споменава се
също така, че много роми, жертви на дискриминация, не
знаят къде да търсят средства за защита.

Адвокати и юридически експерти, участващи в
целевите групи в България подчертават, че решенията на
КЗД не са достатъчно ясни и често са противоречиви.
Участниците считат, че е наложително да се положат

усилия, за да се преодолеят противоречията в решенията
на КЗД. Това би направило практиката на ДЗП
предсказуема и би гарантирало правна сигурност, която
е съществен елемент от правото на справедлив съдебен
процес. Освен това защитата срещу дискриминация,
предоставяна от държавните институции, не е напълно
ефективна поради процедурния характер на
разглеждането на делата и ограниченията по отношение
на видовете дискриминация, които могат да бъдат
разглеждани от КЗД.



17ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО РОМИТЕ В ХЪРВАТИЯ И БЪЛГАРИЯ: СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД

Осъзнаване на правата

Таблица 3: Антидискриминационно законодателство

Име на закона

Влизане в сила

Видове

дискриминация,

определени от

закона

Закон за защита от дискриминация

2004 г.

• пряка дискриминация

• непряка дискриминация 

• тормоз

• сексуален тормоз

• расова сегрегация

• подбуждане към дискриминация

• гонения

България

Закон за борба с дискриминацията

2009 г.

• пряка дискриминация 

• непряка дискриминация

• тормоз

• сексуален тормоз

• сегрегация 

• подбуждане към дискриминация

• непредоставяне на разумна адаптация

Хърватия40

В Хърватия ефективността на защитата зависи от нивото
на информираност на служителите на всички обществени
органи, както и на адвокати и граждани, относно
забраната на дискриминацията и възможностите за
нейното докладване. Освен това подкрепата за жертвите
е от решаващо значение, особено когато жертвите на
дискриминация не могат да си позволят да платят
съдебни или адвокатски хонорари.

В България юристите, участвали в интервютата на
целевите групи, признават, че знанията на адвокатите по
антидискриминационно законодателство трябва да
бъдат повишени. Участниците в целевите групи без опит
в областта на борбата с дискриминацията знаят за или са
се сблъсквали с много малко случаи на дискриминация.

Запознати

сме, но не подробно,

със закона за борба с

дискриминацията, защото не се

налага да го използваме често. В

България почти всички хора и групи са

изправени пред дискриминация, но явно

тя е по-видима в ромската общност …

Адвокат с никакъв или малък опит 

в областта на борбата 

с дискриминацията, 

България

Нуждаем

се от участието на

повече съдии, прокурори и

адвокати в курсове, предоставящи

качествено професионално обучение

за повишаване ефективността на

правосъдието, правата на човека и

антидискриминационното право, за да

можем да го прилагаме ефективно в

България.

Адвокат с опит в областта на

борбата с дискриминацията,

България

Знаем

за и сме запознати

в детайли със закона за

борба с дискриминацията,

защото го използваме в работата

си ежедневно. Не само малцинствата,

но като цяло европейците не са наясно

с правата си. Например хората може да

не са наясно, че дискриминацията при

трудовата заетост е забранена още на 

етап кандидатстване за работа.

Адвокат с опит в областта на 

борбата с дискриминацията,

България
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В Хърватия юристите, участвали в целевите групи,
считат, че Законът за борба с дискриминацията е добре
написан, но се прилага рядко на практика, което води до
малък брой дела за дискриминация пред хърватските
съдилища. Съдилищата като цяло рядко прилагат
Закона за борба с дискриминацията и най-често избират
други закони в случаите на дискриминация, например
Закона за труда, ако дискриминацията е настъпила на
работното място. Както и в България, беше подчертано,
че Законът за защита от дискриминация не е лесен за
тълкуване и че трябва да се организира обучение на
адвокати , юристи и съдии, за да могат те да тълкуват и
прилагат закона правилно. Като цяло съдебната
практика в областта на борбата с дискриминацията е
слаба, тъй като хората не са мотивирани да търсят
защита на правата си в съда. Това е свързано с много
причини, като например продължителността на
съдебните процедури пред хърватските съдилища,
липсата на познания на хората за техните права,
хонорарите на адвокатите и липсата на интерес сред
адвокатите да предоставят безплатна правна помощ на
своите клиенти поради ниското им заплащане от страна
на държавата.

Омбудсманът на Хърватия подчертава в доклада си за
2017 г., че държавните служители и служителите на
местните и регионалните власти не са обучени за борба с
дискриминацията, с изключение на тези, чиито задачи са
свързани с европейските структурни и инвестиционни
фондове (ESI), въпреки че повечето от жалбите са
свързани с обществените власти. Този факт се

потвърждава и от данните, предоставени от ОГО. Няма и
курсове за обучение на полицейски служители,
фокусирани единствено върху антидискриминационното
законодателство и расовата дискриминация, включително
расовото профилиране и престъпленията от омраза. Както
се потвърждава от независим анализ на ефективността на
политиките за борба с дискриминацията в Хърватия,
проведен в края на 2017 г. от Центъра за изследване на
мира,41 потенциалните жертви нямат необходимата
информация за механизмите за защита, докато
служителите в държавните институции имат ниско ниво
на познания за Закона за борба с дискриминацията.
Омбудсманът подчертава, че гражданското образование и
обучение по права на човека могат да допринесат за едно
общество, в което различията не биха водили до
дискриминация. Тя признава работата на ОГО, които са в
пряк контакт с гражданите, предоставят информация на
жертвите и ги насърчават да докладват случаи.42

В България българската прокуратура не предприема
необходимите мерки за борба с дискриминацията
спрямо ромите в системата на наказателното правосъдие
и активно ги дискриминира в някои изявления на свои
представители,43 както и чрез някои свои действия.44

Някои от съдиите са наясно с последиците от
дискриминацията върху ромите, но много други не са.
Малцина участват в обучения за борба с
дискриминацията, които така или иначе се организират
спорадично. Такива обучения не са част от процеса на
кариерно развитие на магистратите. Освен това ромите
не са професионално представени в съдебната система.
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И в двете страни съществуват различни национални
стратегии, определящи политики, цели и задачи за борба
с дискриминацията и подобряване на социалното
приобщаване на ромите. 

Хърватия 

Национална програма за ромите (2003 г.): Първият
национален документ, конкретно занимаващ се с
ромите.

Десетилетие на приобщаването на ромите 2005–15:
Ключова международна инициатива, предприета от 12
държави от Централна и Югоизточна Европа,45 целяща
да подобри живота на ромите, фокусирайки се върху
образованието, здравеопазването, жилищното
настаняване и трудовата заетост.

Първа национална стратегия за приобщаване на ромите
(НСИР, 2013–20): Общата цел на НСИР е подобряване
на положението на ромското национално малцинство в
Хърватия чрез намаляване на разликите с останалата част
от населението и пълното му приобщаване във всички
социални сфери. Специфични цели:

(1) създаване и развиване на човешки капитал в
ромската общност чрез повишаване нивото на
образование и насърчаване на ученето през целия
живот; 

(2) подобряване на икономическото положение на
ромите чрез улесняване на достъпа до пазара на
труда, увеличаване на възможностите за трудова
заетост и самостоятелна заетост и насърчаване на
равни възможности за наемане на работа;

(3) подобряване на здравния и социалния статус на
членовете на ромската общност чрез осигуряване на
достъп до качествени здравни грижи и социални
грижи и подобряване на жилищните условия; 

(4) подобряване на социалното положение на ромите
чрез създаване на предпоставки за упражняване на
основните права на човека и малцинствата
посредством премахване на всички форми на

дискриминация и насърчаване на активното участие
в обществото и процесите на вземане на решения.46

Отвъд четирите ключови области на рамката на
Европейския съюз (ЕС) и Десетилетието на
приобщаването на ромите, НСИР включва и други теми
в областта на социалното подпомагане, приобщаване към
социалния и културния живот и разрешаването на
статута, борбата с дискриминацията и помощта при
упражняване на правата за постигане на тази обща цел. В
отделна глава НСИР разглежда подобряването на
събирането на статистически данни за ромите, което е
рядкост в сравнение с подобни стратегии на други
държави-членки на ЕС.

План за действие за приобщаване на ромите 2005–15:
Като неразделна част от политическата рамка за
приобщаване на ромите планът определя цели в
областта на образованието, здравеопазването, трудовата
заетост и жилищното настаняване до 2015 г. 

Нов план за действие за прилагане на НСИР (2013-
20): Новият план за действие обхваща повече области от
предишния. В допълнение към четирите ключови
области (образование, здравеопазване, трудова заетост и
приобщаване към икономическия живот, жилищно
настаняване и опазване на околната среда), той включва
и социални грижи, пространствено планиране,
приобщаване на ромите към културния и социалния
живот, разрешаване на статута, борба с
дискриминацията и помощ при упражняване на права,
подобряване на изпълнението и мониторинга, както и
засилване на координационните дейности и
съгласуваността на програмата с международните
стандарти и приетите договори в областта на правата на
човека и малцинстват.47 Липсва връзка между мерките за
социално приобщаване на ромите, потвърдени от
алтернативния мониторинг на прилагането на НСИР,
който показва, че процентът на отпадане на ученици в
началното училище все още е висок сред децата от
ромски произход и сегрегирани паралелки все още
съществуват близо до ромските села. Алтернативният
мониторинг също така посочва, че „програмите за

Национални стратегии за

справяне с дискриминацията

спрямо ромите



обществена работа са с най-голяма степен на
изпълнение, докато други мерки за насърчаване на
трудовата заетост или самостоятелната заетост на
членовете на ромската общност се изпълняват в по-
малка степен. Например мярката за съфинансиране на
трудовата заетост на ромите, предписана за района на
пет окръга, изобщо не се използва в окръг Брод-
Посавина, докато в други окръзи са наети между едно и
три лица. Правото на частично покриване на разходите
за самостоятелна заетост е използвано от 18 роми в цяла
Хърватия”, подчертава омбудсманът в доклада си за
2015 г.48

Национален план за борба с дискриминацията в
обществото (2017–22) и План за действие (2017–19):
Планът за действие включва конкретни мерки, срокове
за изпълнение и компетентни органи, но, както посочва
омбудсманът в доклада си за 2018 г., липсва информация
за неговото изпълнение.49

“ Въпреки че бе разработена онлайн платформа,
имаща за цел да представи резултатите от при-
лагането на мерките, не е качена информация и все
още не е създадена Работна група за наблюдение на
изпълнението на Националния план, която
трябва да докладва на правителството ежегодно.
Освен това срокът на плана за действие изтече
през 2019 г. Планът трябваше да извърши вън-
шната си оценка през последното тримесечие за
това доколко са постигнати целите му, за ефек-
тивността на изпълнението на мерките и да
предостави препоръки за нов план за действие за
периода до 2022 г. Тази оценка трябва да бъде из-
вършена възможно най -скоро”. 50

Доклад на омбудсмана за 2018 г.

Оценка на изпълнението

Както посочва омбудсманът в доклада си за 2015 г.,
институциите прилагат различните мерки за интеграция
на ромите по своя собствена инициатива и независимо
една от друга, докато правителствените органи на
същото или различно равнище често не са наясно с
изпълнените дейности. Тя подчертава, че местните и
регионалните власти са включени в прилагането на
Националната стратегия на ниско ниво. Липсва и
ефективна и осъществима система за събиране на данни
за изпълнението и въздействието на различните цели.
Омбудсманът препоръчва „бъдещите планове за
действие да включват индикатори с първоначалните
стойности, което ще позволява да се следи прилагането
на мерките, а не само техните крайни резултати.
Необходимо е също така да се възложи на

компетентните органи да наблюдават непрекъснато
съответните показатели и да гарантират съответната
достъпност”.51

Препоръчва се местните и регионални власти в
райони със значително ромско население да разработят
свой собствен план за действие за приобщаване на
ромите.52 Въпреки това, както установява Центърът за
политически изследвания в своите изследвания, много
власти не са разработили такива планове за действие или
са ги разработили късно, за да бъдат от полза при
прилагането на плана за действие на местно ниво. Освен
това ромските членове на местните/регионалните съвети
на малцинствата обикновено не биват канени да
присъстват на заседанията на местните/регионалните
съвети.53

България 

Национална стратегия на Република България за
интеграция на ромите (2012-20) и План за действие
(2015-20): Това е рамковият документ на политиката,
определящ насоките за прилагане на политиката за
социална интеграция на ромите. Подобно на рамката на
ЕС за националните стратегии за интеграция на ромите,
терминът „роми“ се използва в този документ като
обобщаващо понятие и включв,а както български
граждани в уязвимо социално-икономическо състояние,
които се самоидентифицират като роми, така и
граждани в подобна ситуация, определяни от
мнозинството като роми, независимо от тяхната
самоидентификация.54

Национална стратегия на Република България за
равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-30):
Това е стратегически документ, израз на политическия
ангажимент на правителството на България за прилагане
на политики за трайно преодоляване на условията на
маргинализация и изключване на ромите . Националната
стратегия допринася за постигането на целите на
Националната програма за развитие до 2030 г. (НПР
2030), като се фокусира главно върху изпълнението на цел
I Ускорено икономическо развитие и цел III Намаляване
на неравенствата. Към септември 2021г. документът все
още не е приет и среща съпротива от широк спектър
ромски и проромски организации и експерти.

Областни стратегии и общински планове за
интеграция на ромите (2012-2020) и (2021-2030):
ТТези документи определя насоките за прилагане на
политиката за социална интеграция на ромите на
регионално ниво. Те прилага целенасочен интегриран
подход към гражданите от ромски произход в уязвими
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ситуации, които се прилагат в рамките на по-широката
стратегия за борба с бедността и изолацията и не
изключва предоставянето на подкрепа на лица в
неравностойно положение от други етнически групи.56

Оценка на изпълнението

Във вече приключилите Национална стратегия за
интеграция на ромите и План за действие
институционалният подход за борба с дискриминацията
спрямо ромите е обхванат от Приоритет 5
„Върховенство на закона и недискриминация“, на който
изключително се разчита. Такъв екстремен
институционален подход обаче не е благоприятен за
устойчивостта. Между 2012 и 2019 г. са проведени
различни семинари за служители на Министерството на
вътрешните работи и Министерството на социалната
политика за работа в мултиетническа среда и

недискриминация. Предложеният текст за Национална
стратегия на Република България за приобщаване и
участие на ромите (2021-30 г.) за съжаление отново се
фокусира върху институционалния подход с мерки,
предвидени за повишаване на капацитета на
правоприлагащите органи, докато тези, свързани с
прякото участие на гражданите от ромски произход,
както изглежда, са по-скоро с пожелателен характер,
отколкото практически приложими. Необходимо е да се
преосмисли Националната стратегия по такъв начин, че
гражданите да могат да бъдат не само нейни обекти, но и
нейни субекти - роля, която и този път е запазена само за
държавните институции. Цел № 8 на Националната
стратегия, а именно „Повишаване на капацитета на
правоприлагащите органи за борба с престъпленията и
проявите на дискриминация, насилие или омраза въз
основа на етническа принадлежност“, изобщо не е
включена в Плана за действие и няма планирани мерки.57
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Както документалното изследване, така и интервютата в
целевите групи показват, че дискриминацията спрямо
ромите се проявява по различни начини и в двете
страни: сегрегацията в образованието все още е често
срещана, много роми биват отхвърляни при
процедурите за наемане на работа въз основа на
различни извинения и висок процент от ромското
население живее в лоши жилищни условия в изолирани
и отдалечени райони. Жените от ромски произход са
особено уязвими и често биват обект на множествена
дискриминация, особено в образованието, достъпа до
здравни грижи и трудовата заетост. Освен това
пандемията Covid-19 засегна несъизмеримо ромското
население в двете страни. Причините за
дискриминацията често са предразсъдъци, стигма и
антициганизъм, които през 2019 г. и в двете страни се
проявяват в реч на омразата, протести и дори физическо
насилие спрямо ромите. 

Националните органи за равенството - Комисията за
защита от дискриминация в България и Службата на
омбудсмана в Хърватия - играят важна роля в
насърчаването и защитата на правата на жертвите на
дискриминация, въпреки че техният характер е
различен: докато в България органът за равенството е
квазисъдебен орган и решенията му са обвързващи, в
Хърватия той е предимно орган за насърчаване и правна
подкрепа с различни компетенции. В Хърватия
участниците в целевата група по правни въпроси се
съгласяват, че компетенциите на омбудсмана са
ограничени до регистриране на нарушенията на правата

на човека и издаване на препоръки, и вярват, че
институцията трябва да бъде по-активна при
иницииране или намеса в граждански производства,
особено в стратегически съдебни спорове.

Повечето случаи на дискриминация спрямо ромите не
биват докладвани и в двете страни. Като основни пречки
участниците в ромските целеви групи посочват
недоверието в държавните институции, непознаването на
наличните правни средства за защита и страха от
последствията. Участниците обаче са съгласни, че
случаите на дискриминация трябва да бъдат докладвани и
че се нуждаят от семинари, публични платформи и други
форми на образователни дейности, за да научат повече за
дискриминацията и значението на докладването ѝ.
Обучението на адвокати, съдии, прокурори, държавни
служители, служители на местните и регионални власти и
полицията в антидискриминационното законодателство
би било от решаващо значение, за да се гарантира, че
самите те не извършват дискриминация и осигуряват
подкрепа за жертвите на дискриминация.

Въпреки че и в двете страни съществуват различни
стратегии за борба с дискриминацията спрямо ромите и
за осигуряване на тяхното социално приобщаване, в
Хърватия действията на различните институции,
отговорни за тяхното прилагане, често не са
координирани, а събирането на данни и наблюдението
на прилагането са неадекватни, докато в България
прилагането на ромските стратегии зависи главно от
държавните институции и ромските граждани не са
активно включени в тях.

Заключение 
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Национални и местни лица, вземащи

решенията в Хърватия:

– Правителствената служба по правата на човека и
националните малцинства следва да изготви
Националния план за приобщаване на ромите за
периода 2021–27 г. и Плана за действие за периода
2021–22 г., които трябва да бъдат в съответствие с
предложението на ЕС за проект на Препоръка на
Съвета за равенството, приобщаването и участието
на ромите без допълнително забавяне.

– Трябва да бъдат създадени интердисциплинарни
екипи (полиция, центрове за социално подпомагане,
училища, бюра по труда, регионални и местни
държавни органи, ОГО, ромски активисти) за
координиране и планиране на различни дейности,
които биха подобрили условията на живот на
местното ромско население.

– Трябва да бъде осигурено предучилищно
образование, за да могат децата от ромски произход
да учат хърватски език и да имат по-големи шансове
за успех в образователната система.

– Ромските деца не трябва да бъдат настанявани в
специални училища или паралелки без задълбочена
оценка на психо-физическите им способности.

– Трябва да бъдат предоставяни финансови стимули на
частните работодатели за наемане на роми на работа.

– Трябва да бъдат организирани и финансово
подкрепяни културни и спортни дейности,
включващи ромски и други общности; това би
укрепило съжителството и разбирането помежду им.

– Трябва да бъдат провеждани изследвания на терен за
последиците от пандемията Covid-19 за ромите и да
бъдат разработвани съответни мерки за подкрепа.

– Трябва да бъдат организирани непрекъснато
изграждане на капацитет и обучение на служителите
на съответните обществени органи по
антидискриминационно законодателство и
процедури.

– Безплатната правна помощ трябва да бъде правилно
финансирана, включително в
антидискриминационните процедури, така че да
предлага подходяща подкрепа за жертвите на
дискриминация.

Национални и местни лица, вземащи

решенията в България:

– Вместо префокусиране върху институционалното
участие, трябва да бъде осигурено участие на
гражданското общество и на ромската общност в
изпълнението на Националната стратегия на
Република България за равенство, приобщаване и
участие на ромите (2021-30 г.).

– Изпълнението на Националната стратегия на
Република България за приобщаване и участие на
ромите (2021-30 г.) трябва да бъде следено
непрекъснато и да се събират данни по време на
изпълнението ѝ с цел измерване изпълнението на
първоначалните цели.

– Трябва да бъде създадена и насърчавана устойчива
система за наблюдение и предотвратяване на
дискриминацията при упражняване на правото на
труд чрез сертифициране на работодателите,
зачитащи принципа на недискриминация и
равенство и насърчаващи включването на ромите в
трудовата заетост. 

– Трябва да бъдат провеждани кампании за
повишаване на осведомеността относно
дискриминацията спрямо ромите и борбата с нея.

– Трябва да бъдат създадени интердисциплинарни
екипи (полиция, центрове за социално подпомагане,
училища, бюра по труда, регионални и местни
държавни органи, ОГО, ромски активисти) за
координиране и планиране на различни дейности,
които биха подобрили условията на живот на
местното ромско население.

– Трябва да бъдат предоставени финансови стимули на
частните работодатели за наемане на роми на работа.

– Трябва да бъдат организирани и финансово
подкрепяни културни и спортни дейности,
включващи ромски и други общности; това би
укрепило съжителството им.

– Трябва да бъдат провеждани изследвания на терен за
последиците от пандемията Covid-19 за ромите и да
бъдат разработвани съответни мерки за подкрепа.

– Трябва да бъдат организирани непрекъснато
изграждане на капацитет и обучение на служителите
на съответните обществени органи по
антидискриминационно законодателство и
процедури.

Препоръки
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Лицата, вземащи решенията в ЕС

– ЕС следва стриктно да наблюдава и оценява
прилагането на новата стратегическа рамка на ЕС за
равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите
на национално ниво.

– ЕС трябва да осигури финансирането на проекти за
борба с дискриминацията спрямо ромите.
Изпълнението на тези проекти трябва да бъде
постоянно наблюдавано, а резултатите - да бъдат
оценявани.

– ОГО, работещи с ромската общност и предоставящи
им безплатна правна помощ, трябва да бъдат
подкрепяни и подпомагани от ЕС.

Ромските активисти и ромските ОГО

– Необходимо е изграждане на капацитет в областта на
антидискриминационното законодателство и
наличните правни средства за защита, за да могат
ОГО и активистите да предоставят подкрепа на
ромите, жертви на дискриминация.

– Трябва да бъдат провеждани целенасочени
информационни кампании сред маргинализирани
групи в рамките на ромската общност, включително
жени, възрастни хора, хора с увреждания и ЛГБТИ
лица, за да се гарантира, че те също са наясно с
правата си и с възможностите, с които разполагат,
ако станат обект на дискриминация.

– Ромските активисти трябва да укрепват и изграждат
капацитета на местната ромска общност, така че тя да
може активно да се застъпва за правата си и да се
бори срещу дискриминацията.

– ОГО трябва да насърчават междукултурния диалог
между ромите и други общности.

– В ромската общност трябва да бъдат провеждани
кампании за насърчаване на членовете да участват в
предстоящото преброяване на населението и да се
идентифицират като роми; това би осигурило
необходимата статистическа база за вземащите
решенията при разработването на всяка една
политика, свързана с ромите и би помогнало на
ромската общност да запази собствената си
идентичност, култура и традиции.

Юристи

– Адвокатите трябва да бъдат насърчавани към
специализация в антидискриминационното право, за
да предоставят правна помощ и подкрепа на ромите,
жертви на дискриминация.

– Капацитетът и познанията на юристите по
антидискриминационното законодателство,
наличните правни средства за защита, процедури и
съдебна практика следва да бъдат подобрени.

– Юристите, работещи в областта на борбата с
дискриминацията, трябва да вземат участие с цел
повишаване осведомеността на ромите за техните
права и наличните правни средства за защита в
случай на дискриминация.

– Юристите трябва да осъществяват връзки с ромските
общности и да изграждат доверителни отношения с
членовете на общността.

– Редовният обмен на информация между юристите,
работещи в областта на борбата с дискриминацията, е
от решаващо значение.

Медии

– Медиите трябва да избягват разпространението на
всякакви негативни стереотипи и реч на омразата
спрямо ромите и да изобразяват ромите в
положителна светлина.

– Речта на омразата, популяризирана от медиите,
трябва да бъде следена и санкционирана от
компетентните обществени органи.

– Делата за дискриминация и решенията на органа за
равенството трябва да бъдат популяризирани, за да
се повишава обществената осведоменост.

– Медиите трябва да популяризират ромската култура
и да включват журналисти от ромски произход в
своята работа.

– Журналистите и редакторите трябва да бъдат
обучавани как да докладват за случаи на
дискриминация с цел насърчаване на социалната
справедливост.
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Целеви групи, проведени в България и Хърватия за
различни целеви аудитории, разделени по пол.

България

Членове на ромската общност - две целеви групи, на живо:

• 9 април 2021, Велико Търново, 6 участници 
(5 мъже и 1 жена) 

• 22 март 2021, Стамболово, 14 участници 
(9 жени и 6 мъже) 

Жени от ромски произход – две целеви групи, на живо:

• 8 март 2021, Шумен, 10 участници
• 12 април 2021, Велико Търново, 7 участници

Ромски активисти – една целева група: 8 участници 
(6 жени и 2 мъже), Стражица
Адвокати – две целеви групи, онлайн: 

• 22 април 2021, 8 участници (6 жени и 2 мъже) без
опит в антидискриминационното законодателство

• 29 април 2021, 6 участници (3 жени и 3 мъже) с опит
в антидискриминационното законодателство

Персонал на ОГО – една целева група, онлайн, 20 май
2021, 6 участници (5 жени и 1 мъж) 

Общо 65 души (46 жени и 19 мъже), участвали 
в 8 целеви групи.

Хърватия 

Членове на ромската общност – три целеви групи, на
живо: 

• 29 април 2021, Славонски Брод, 7 участници 
(4 мъже и 3 жени) 

• 29 април 2021, Белишче, 17 участници 
(10 жени и 7 мъже) 

• 4 май 2021, Бели Манастир, 6 участници (6 мъже) 

Жени от ромски произход – две целеви групи: 

• 26 април 2020, Славонски Брод, 7 участници
• 4 май 2021, Бели Манастир, 6 участници

Ромски активисти/персонал на ОГО – една целева група,
онлайн, 26 април 2021: 6 участници (4 мъже и 2 жени) 
Адвокати – две целеви групи, онлайн: 

• 23 април 2021, 6 участници (4 жени и 2 мъже) без
опит в антидискриминационното законодателство

• 27 април 2021, 6 участници (5 жени и 1 мъж) с опит в
антидискриминационното законодателство

Общо 61 души (37 жени и 24 мъже), участвали 
в 8 целеви групи.

Приложение 
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1 Пълното заглавие на двугодишния проект е

„Равнопоставеност на ромите чрез разширен достъп до

правна помощ“; същият се реализира от февруари 2021 г.

Финансиран е от програмата на Европейския съюз за

права, равенство и гражданство (2014–20). Повече

информация за проекта може да намерите на:

https://minorityrights.org/what-we-do/erela/ 

2 Повече информация за организацията можете да

намерите на: https://minorityrights.org/ 

3 Повече информация за организацията можете да

намерите на: http://ipc.com.hr/en_UK 

4 Повече информация за организацията можете да

намерите на: https://amalipe.bg/en/about-us/mission/ 

5 И в двете държави бяха организирани фокус групи за

членове на ромската общност, ромски жени,

практикуващи юристи (една за експерти, работещи в

областта на борбата с дискриминацията, и друга за

общопрактикуващи юристи), както и за ромски активисти

и ОГО, работещи с ромски общности.

6 Датата, мястото и броят на участниците във всяка целева

група могат да бъдат намерени в приложението.

7 Вижте: https://www.nsi.bg/census2011/NPDOCS/

Census2011final.pdf (на български език).

8 Пак там.

9 Кунац, С., Класнич, К. и Лалич, С., Приобщаване на

ромите в хърватското общество: проучване на изходните

данни, Загреб, Хърватия, Център за изследване на мира и

Ecorys Hrvatska d.o.o., 2018, https://pravamanjina.gov.hr/

UserDocsImages/dokumenti/Roma%20Inclusion%20in%20the

%20Croatian%20Society%20-%20a%20Baseline%20Data

%20Study.pdf. 

10 Европейска комисия, „Приобщаване на ромите в

Хърватия: финансиране от ЕС за интеграция на ромите“,

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-inclusion-eu-

country/roma-inclusion-croatia_en   

11 Класнич, К., Кунац, С. и Родик, П., Приобщаване на

ромите в хърватското общество - жени, младежи и деца,

Загреб, Служба за правата на човека и националните

малцинства на правителството на Република Хърватия,

2020, стр. 200, https://ukljucivanje-roma.com/assets/other/

FINAL_ZMD_ENG_web.pdf 

12 Расич, Н., Лукич, Д., Галич, Б. и Караджич, Н.,

Приобщаване на ромите в хърватското общество -

идентичност, социална дистанция и случаи на

дискриминация, Загреб, Служба за правата на човека и

националните малцинства на правителството на

Република Хърватия, 2020, стр.68-69, https://ukljucivanje-

roma.com/assets/other/FINAL_DISKRIMINACIJA_ENG.pdf.

13 Лапат, Г. и Милевич-Ридички, “Образователното

положение на ромското малцинство в Хърватия“, in A.

Óhidy and K.R. Forray (eds) Ученето през целия живот и

ромското малцинство в Централна и Източна Европа,

Bingley, Emerald Publishing, 2019, pp. 49–69,

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-

83867-259-120191004/full/html?skipTracking=true 

14 Център за политически изследвания, „Ромско гражданско

общество: Хърватия може да насърчава стратегията за

интеграция чрез изграждане на капацитет“,

Централноевропейски университет, 9 декември 2019,

https://cps.ceu.edu/article/2019-12-09/roma-civil-society-

croatia-can-promote-integration-strategy-through-capacity

15 Източник за първите две карета: FRA (Агенция на ЕС за

основните права), Второ проучване на ЕС на

малцинствата и дискриминацията: Резюме на основните

резултати - България, 2016, https://fra.europa.eu/sites/

default/files/fra_uploads/fra-2019-eu-midis-ii-summary-results-

country-sheet-bulgaria_en.pdf; FRA, Проучване на

малцинствата и дискриминацията в ЕС (2016) - Хърватия,

https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-

maps/survey-data-explorer-second-eu-minorities-

discrimination-survey?locale=EN&dataSource=EUMIDIS

&media=png&width=740&topic=1.+Discrimination&question=p

w_dis12overall10&subset=AllSubset&country=HR&superSubs

et=06--Roma&plot=inCountry&M2V=inCountry. Източник за

третото каре: Проучване на омбудсмана на Хърватия на

нагласите и нивото на осведоменост за формите на

дискриминация, 2016, www.ombudsman.hr/hr/download/

istrazivanje-o-stavovima-i-razini-svijesti-o-diskriminaciji-i-

pojavnim-oblicima-diskriminacije-2016/

16 Източници на информация в карето и графиката (с

кръгове): Приобщаване на ромите в хърватското

общество: проучване на изходните данни (2018 г.),

https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Roma

%20Inclusion%20in%20the%20Croatian%20Society%20-

%20a%20Baseline%20Data%20Study.pdf 

17 Кунац et al., op. cit.

18 Вижте: http://www.amalipe.com/files/publications/

desegregacia.pdf (на български език).

19 Делото Оршуш и други срещу Хърватия, жалба №

15766/03, решение от 16 март 2010 г., Европейски съд по

правата на човека, Страсбург, https://hudoc.echr.coe.int/

ENG#{%22fulltext%22:[%22orsus%20and%20others%20v%2

0croatia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDC

HAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-

97689%22]} 

20 Матейчич, Б., „Хърватските училища оставят ромските

ученици в бавната лента“, Balkan Insight, 18 ноември 2020

г., https://balkaninsight.com/2020/11/18/croatias-schools-

leave-roma-pupils-in-the-slow-lane/?fbclid=IwAR0-g7LFghQZ

mJxLAsETucVUc0DFKcMT_VyAk3l8nUlvn-f7mv0ZmasAawI

21 Лукич, Д.., Вукич, Ж. и Марчетич, И., Приобщаване на

ромите в хърватското общество - физическо планиране,

жилищно настаняване, опазване на околната среда,

Загреб, Служба за правата на човека и националните

малцинства на правителството на Република Хърватия,

2020, стр. 73. https://ukljucivanje-roma.com/assets/other/

FINAL_STANOVANJE_ENG.pdf

22 Източник за българските цифри в първото каре:

Европейска комисия, Доклад за здравето на ромите, 2014

г., стр. 89. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/
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юли 2015 г., стр. 205. https://minorityrights.org/wp-content/
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FULL-TEXT.pdf Източник за хърватските цифри в първото

каре: Световна банка, Възможности за инвестиране за

всички: Оценка на пола в Хърватия, Радничка, Хърватска
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23 Кунац et al., op. cit.
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2020 (на български език).
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Дискриминация спрямо ромите в Хърватия и България: Сравнителен доклад

Работим за гарантиране правата на

малцинствата и местното население

Настоящият сравнителен доклад обобщава и анализира

констатациите от две проучвания, проведени от две пар-

тньорски организации: Информационно-правен център,

Хърватия и Център за междуетнически диалог и толеран-

тност „Амалипе“, България. Целта на изследването беше

да се набележат различни области на дискриминация

спрямо ромите и да се идентифицират пречките, пред

които са изправени ромите. Въз основа на интервюта на

целеви групи и свидетелства от първа ръка от членове на

общността констатациите посочват, че за много роми в

двете страни дискриминацията все още е ежедневие в

почти всяка област на живота, от работа и жилище до об-

разование и достъп до услуги. Пандемията от COVID-19

също имаше несъизмеримо отрицателни последици за

ромската общност. Зад тези проблеми се крие по-обшир-

ната липса на достъп до правна помощ, отчасти подпомог-

ната от страх и липса на вяра сред много роми в

съдебната система. Това сравнително проучване иденти-

фицира някои от ключовите констатации на изследова-

телските проекти и потвърждава, че моделите на

изключване на ромите са много сходни и в двата кон-

текста. Достъпът на ромите до правна помощ може да

бъде подобрен, само ако международните организации,

държавата, местните власти, гражданското общество и

медиите работят с ромските общности и се застъпват за

приобщаващо, толерантно общество, в което ромите имат

същите шансове за живот като всички останали.
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