
Мястот� н� женат� � модерни� свя�
Общественит� наглас� къ� равенствот� межд� мъжет� � женит� 

Данните, използвани в настоящия анализ, са резултат от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на пряко интервю лице в лицепо стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани 
чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната допустима стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество - София.

Обобщен� р�ултат�
 Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за 
неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални, физически и емоционални. Над 90% от анкетираните считат 
равенството между мъжете и жените за основно човешко право, приемат го за необходимо условие за постигане на по-справедливо 
общество и са съгласни, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за една и съща работа. Над 85% от 
анкетираните заявяват, че е неприемливо да се правят нежелани сексуални намеци към жени, мъжът да определя с кого е 
подходящо да се среща жената, както и жена да бъде удряна, ако е предизвикала с нещо мъжа.
 Определени стереотипи обаче остават широко разпространени: почти поравно се разпределят съгласните и несъгласните с 
твърденията, че мъжете са по-подходящи за политическа кариера от жените и че мъжете трябва да взимат основните решения 
вкъщи; една трета от хората считат, че домашното насилие е личен проблем, който трябва да бъде решаван в рамките на 
семейството; всеки четвърти е на мнение, че жените преувеличават, когато се оплакват от сексуален тормоз; приблизително всеки 
десети смята за приемливо мъж да удари жена, ако тя го провокира.
 Полът, образованието и възрастта на респондентите оказват влияние върху техните нагласи: мъжете, хората с по-ниско 
образование и по-възрастните в по-голяма степен са склонни да приемат различните форми на насилие върху жени и в по-малка 
степен подкрепят равенството между мъжете и жените.
 Наблюдава се зависимост между нагласите за равенство между мъжете и жените и склонността да се оправдае проявата на 
насилие върху жени. Хората, които в по-голяма степен приемат за нормално проявата на насилие върху жени, в по-малка степен 
подкрепят равенството между мъжете и жените.
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Приемливо е мъжът да удари 
жената, ако тя го провокира.

Р�ултат� спрям� обра�овани�
В световен мащаб излседванията сочат, че по-склонни да упражняват 
насилие над жените са по-ниско образованите хора, респективно 
по-чести жертви стават и ниско образованите жени. Според данните от 
настоящото изследване, за България образованието е фактор, водещ до 
сериозни разлики в степента на приемане на стереотипите относно 
насилието над женитее.  
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Излесдването показва, че полът указва 
влияние върху личното мнение на всяко 
едно от участвалите лица в излседването. 
Резултатите от съпоставянето на двата 
пола показват, че мъжете са в по-голяма 
степен склонни да приемат определени 
стеоретипи, касаещи насилието над 
жените и различните форми на това 
насилие.
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Р�ултат� спрям� въ�растов� груп�
Независимо от възрастта си, повечето хора не намират за приемливо 
посегателството - физическо, вербално или психическо - над жени.
Заключението, което обаче може да се направи от анализа на дадените 
данни е, че възрастта оказва влияние върху наличието на чувство за 
социална отговорност към проявите на насилие над жени – 
по-възрастните са по-склонни да приемат, че това е личен проблем, 
който, ако не е в собствения им дом, не ги засяга пряко.

Р�ултат� спрям� обра�ованиет�
Наблюдава се плавно понижение на дяла на съгласните с твърденията 
относно важността на равенството между мъжете и жените при намаляване на 
степента на образование на респондентите. Без да има драстични разлики, 
все пак сее забелязват разклики около 10 процентни пункта между това, което 
подкрепят хората с висше образование и това, което подкрепят тези с 
начално и по-ниско образование.  
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Р�ултат� спрям� п��
По отношение на въпросите, отнасящи се до 
абстрактните твърдения за приемането на 
равнопоставеността между мъжете и жените, 
не се наблюдава никаква съществена 
разлика между мненията на двата пола. 
Представителите на единия и на другия пол в 
една и съща степен изразяват одобрения 
към твърденията, че мъжете и жените трябва 
да са равнопоставени, че това е основно 
тяхно право, че трябва да получават еднакво 
заплащане и съответно да избират сами 
дали да работят извън дома или не.
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Равенството между мъжете и жените е широко
дискутирана тема  в световен мащаб. Направени 
са редица проучвания, целящи събирането на 
статическа информация по темата, за да се разбере 
какво е мнението на хората. В раздела за правосъдие 
и основни човешки права на Европейската комисия е 
заложено, че равенството между половете включва: 
“Насърчаване на еднаква икономическа независимост
на жените и мъжете, премахване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете, постигане на равновесие 
между половете при вземането на решения, прекратяване на 
насилието, основано на пола и насърчаване на равенството 
между половете извън Европейския съюз.” Макар и темата да 
е належаща за всяко едно общество, в България тя е останала 
на заден план и гледната точка на българина по 
дадениявъпрос за равенството между половете и насилието 
над жените остава не толкова ясна.

Въведени� Це�

Легенд�
Долупосочената цветова легенда описва представените 
резултатите за всяка една от схемите и диаграмите: 

Изразяване на съгласие

Изразяване на несъгласие

Не мога да преценя

Въздръжал се

Целта на този проект е да представи 
проблема за равенството между половете и да 

демонстрира какво точно е мястото на жената в 
модерния свят според българския гражданин. 

Даденото проучване засяга и темата за различни 
форми на насилие над жената, като представя 

българското общество мнение по дадения проблем.
     


