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РЕЗЮМЕ
Домашното насилие и насилието, 
основано на пола (ДННОП), са проблем, 
който е ежедневно отразяван в медиите. 
В продължение на една година са 
публикувани 7475 статии по темата, 
или средно по 20 на ден. Въпреки това 
по-голямата част от новините описват 
детайлно случаите на насилие, без 
да употребяват правилния термин за 
него. Би могло да се твърди, че темата 
е добре известна на медиите, но те 
рядко изследват същинския проблем.

Това става ясно от факта, че 43% от 
отразяването на ДННОП тривиализира 
един изключително важен и сериозен 
проблем. Значителна част от 
българските медии, включително 
някои от най-популярните в страната, 
разказват случаи, които биха били 
скандални или атрактивни, като 
използват ненужно много детайли 
относно акта на насилие, което може 
да навреди на жертвите.

Впоследствие с цел привличане на 
читателското внимание медиите зат-
върждават употребата на такава лек-
сика, която не е подходяща при назова-
ването на жертви и извършители, както 
и самите деяния. В крайна сметка това, 
което се възприема като интересно от 
читателите, рядко представлява пуб-
личен интерес. В резултат използване-
то на подобен речник единствено ома-
ловажава един изключително важен 
проблем и същевременно притъпява 
усещането и възприятието на читате-
лите за него, заливайки ги със страхо-
вити подробности. На практика това 
обяснява защо физическото и сексуал-
ното насилие са единствените форми 
на ДННОП, признати от българските 
медии.

Някои политически представители и 
публични личности в страната също 
допринасят за нормализирането 
на насилието чрез подкрепата си 
към „традиционни ценности“ или 
внушението, че поведението на жените 
провокира сексуално насилие. По този 
начин те изпращат грешно послание 
чрез водещите заглавия в популярните 
медии.

Независимо от всичко съществуват 
такива медии, които се стремят да 
анализират случаите на ДННОП в 
контекста на цялостния проблем. Две 
от големите телевизии в България, 
както и други известни медии, са 
тези, които канят представители от 
неправителствени организации и 
психолози в опит да допринесат за 
по-качествено журналистическо 
отразяване по темата.

В заключение, ДННОП преобладава 
във всеки регион на България, като по-
големите случаи са широко отразени 
по медиите, наред с по-малките местни 
случаи. Регионалните медии най-
често имат близък контакт с местните 
общности, което им позволява да 
отразяват техните проблемите и 
тревоги. 

Темата е разгледана и в Норвегия, като 
е направен сравнителен анализ между 
начина, по който медиите в двете 
държави подхождат към един и същ 
проблем. Интересно е да се проследи 
дали в норвежките медии се използва 
подобно на българските сензационен 
или тривиален език, когато се касае 
отразяването на случаи на домашно 
насилие и насилие, основано на полов 
признак. 
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МЕТОДОЛОГИЯ
Анализът проследява как българските 
традиционни медии отразяват случа-
ите на ДННОП в страната. За тази цел 
„Персептика“ събра и анализира по-
средством количествен и качествен 
подход всички релевантни новини за 
периода между ноември 2018 г. и но-
ември 2019 г.

Релевантни новини са тези, които спо-
менават всяка форма на домашно на-
силие или насилие по полов признак, 
случили се в България или имащи ди-
ректна връзка със страната.

Статиите са събрани с помощта на 
системата за събиране на новини на 
„Персептика“ посредством специал-
но написан наниз за търсене, който 
включва всички споменавания, свър-
зани с ДННОП. Всеки друг материал, 
който съдържа случай на ДННОП, но е 
счетен за нерелевантен от медийните 
анализатори, е премахнат от цялостно 
съдържание.

Също така единствено материали, пуб-
ликувани в реални медийни източници, 
са включени в съдържанието. Новини 
от т.нар. агрегатори – уебсайтове, кои-
то препубликуват новини от други из-
точници, са изключени от анализа.
Цялото генерирано съдържание за 
България наброява 14 972 материала, 
като 7475 (около 50%) бяха определени 
като релевантни след задълбочен ана-
лиз. Аналогично, работейки по същите 
критерии от норвежка страна, парт-
ньорите от M-Brain извършиха анализ 
на 7, 179 статии.

Всяка новина съдържа следните пока-
затели: заглавие на статия, текст, дата 
и час на публикация, медиен източник, 
обхват на източника (регионален или 
национален), име на автор (ако е от 
значение), URL към статията. Послед-

валият анализ е базиран на горепосо-
чените данни.

Всяка отделна новина е оценена от 
анализаторите, а главният анализатор 
следи качеството и унифицирането на 
категоризацията на материалите.
На следващата страница е поместено 
обяснение за метода, по който всяка 
индивидуална статия е оценена спо-
ред вида на споменаването на ДННОП. 
Всички останали показатели се отна-
сят до съдържанието на статията по 
отношение на профил на извършител 
или жертва, значими заинтересовани 
страни, значителен случай и др.

Събраната информация е използвана 
като база за настоящия анализ. Вся-
ка качествена и количествена инфор-
мация е представена под формата на 
графики с прилежащи обяснения и за-
ключения, направени от авторите на 
анализа.

Матрица за  
индексиране

Дължина на статия
Новините са разделени на три групи в 
зависимост от тяхната дължина. Статии 
до 750 символа, включително интерва-
лите, са класифицирани като кратки. 
Новини между 750 и 1500 символа са 
средни, а тези над 1500 са определени 
като дълги.

Заинтересовани страни
Този показател включва всички дис-
кутирали ДННОП, лица и институции, 
които са във фокуса на медиите. Вся-
ко заинтересовано лице е включено по 
време на анализирането на всеки от-
делен материал в две категории:
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Първостепенна заинтересована 
страна
Гледната точка на лицето или институ-
цията, която преобладава в статията. Тя 
може да се съдържа в заглавието или 
да заема по-голямата част от статията.

Други заинтересовани страни
Второстепенни гледни точки или мне-
ния на лица и институции, които източ-
никът на новината е споменал в стати-
ята.

Типове на насилие, основано на пола
Този показател разглежда всички фор-
ми на ДННОП, споменати изрично или 
подразбиращи се. Видовете насилие 
могат да включват:

1. Физическо насилие
Физическото насилие се отнася до из-
ползването на физическа сила или за-
плаха за такава спрямо друго лице. Ня-
кои от примерите включват ритници, 
шамари, обездвижване, удряне, заду-
шаване и всеки друг удар с оръжие или 
предмет.

2. Психическо/емоционално наси-
лие
Емоционалното насилие може да се 
отнася до заплаха, обида, унижение, 
ограничаване на нечия свобода на со-
циални контакти, изолиране от близки 
и семейство и всякакво изразяване на 
крайна ревност.

Емоционалният тормоз също включва 
обективизиране, т.е. възприятието, че 
даден човек е нечия собственост без 
права и чувства.

3. Сексуално насилие
Сексуалното насилие се отнася до из-
насилване, нежелан физически контакт 
и всяко друго сексуално действие, за 
което е използвана сила. Този тип на-
силие често е придружен от горепосо-
чените видове насилие.

4. Материално (икономическо) наси-
лие
Материалното насилие включва упо-
требата на пари с цел подриване на 
човешките права, задържане на пари, 
разпитване на дадено лице как разпо-
лага с парите си, отказ от медицинска 
помощ, унищожаване на имущество 
при разногласие и др.

5. Кибернасилие
Всеки случай на насилие в интернет 
пространството. Най-често не е упо-
менато с този термин.

6. Други
Всеки други вид ДННОП, който е дис-
кутиран в статията.

Мотиви за насилието
Този показател разглежда причините 
за акта на насилие, директно или инди-
ректно упоменати.

1. Ревност
Предимно между съпрузи или партньо-
ри.

2. Хомофобия
Против представители, или възприема-
ни като такива, на ЛГБТИ обществото.

3. Религия
Случаи, в които религиозни норми са 
причината за насилие по полов при-
знак. Вярата на една жена може да ѝ 
попречи да потърси помощ или да се 
отдели от насилствените отношения.

В рамките на християнството някои 
пасажи от Библията могат да се полз-
ват извън контекст, за да величаят 
страданието, да покажат, че жената е 
собственост на мъжа или да упрекнат 
развода.

4. Социални/традиционни норми
Социални и традиционни норми като 
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мотив за насилие. Когато обществото 
оправдава поведението на мъже, це-
лящи контрол над жени в семейна сре-
да, посредством вредни традиционни 
практики като побой и телесно нака-
зание. Тази категория мотиви може да 
включва и осакатяване на женски гени-
талии.

5. Злоупотреба с вещества
Когато главата причина за насилие се 
счита, че е злоупотреба с алкохол или 
наркотици от страна на извършителя, 
както и в някои случаи на жертвата.

6. Други
Всеки друг мотив за насилие.

Местоположение
Този показател разглежда точното мес-
тоположение на насилието. Разделено 
е в няколко категории:

1. Вкъщи
В собствения дом на жертвата. 

2. В институции
В затвори, полицейски управления, 
училища или всяка друга публична ин-
ституция.

3. На работното място
Всеки случай на насилие по полов 
признак на работното място. Може да 
включва и сексуално посегателство. 

4. Други публични места
На улицата, в парка или друго открито 
публично пространство. 

Кой е извършителят
Този показател разглежда профила на 
извършителя:

1. Интимен партньор
Съпруг, годеник или партньор, с когото 
жертвата съжителства.

2. Родител
Майка или баща, или доведени родите-
ли.

3. Други членове на семейството
Всеки друг член на семейството, който 
не е родител, доведен родител или ин-
тимен партньор.

4. Общност/общество
Тясно свързано с насилие, основано на 
социални норми или правила. Такива 
обстоятелство обикновено са изрично 
споменати в статията.

5. Държавни институции и органи
Когато държавни институции или орга-
ни, включително техни представителни 
лица, са извършители. Включва при-
емането на всеки дискриминационен 
закон или употребата му по подобен 
начин, което води до затвърждаване на 
насилието по полов признак. Доколко-
то е разпозната ролята на държавата 
да налага норми, които защитават лич-
ния живот и достойнство и поддържат 
обществения ред, от нея се очаква да 
развива и въвежда мерки, които да ре-
дуцират насилието, основано на полов 
признак.
С други думи, избягването от отговор-
ност за насилие е също форма на наси-
лие от страна на правителството.

6. Други
Всеки друг тип извършител.

Пол на извършителя
Полът на извършителя е важен детайл 
в случаите на ДННОП.

1. Мъжки
2. Женски
3. Друг
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Етническа принадлежност на 
извършителя
Тъй като медиите често прилагат раз-
личен подход към членове на малцин-
ства, индексирането по етническа 
принадлежност показва дали извърши-
телят е представител на мнозинство 
или малцинство.

1. От мнозинството
Извършителят е от същата национал-
ност/етническа група за съответната 
държава (българска за България, нор-
вежка за Норвегия).

2. От малцинство
Извършителят е от малцинствена гру-
па, независимо коя, и е ясно спомената 
в статията.

Коя е жертвата
Този показател посочва профил на 
жертвата:

1. Пълнолетна жена
Възраст от над 18 години

2. Пълнолетен мъж
Възраст от над 18 години

3. Дете
Момче или момиче

4. ЛГБТИ
Представители на обществото от 
лесбийки, гей, бисексуални и транс-
сексуални

5. Други
Всяка друга жертва

Етническа принадлежност на 
жертвата
Тя е важна част от профила на жертва-
та и помага за проследяване на отно-
шението на медиите към жертвата.

1. От мнозинството
Жертвата е от същата националност/
етническа група за съответната дър-
жава (българска за България, норвежка 
за Норвегия)

2. От малцинство
Жертвата е от малцинствена група, 
независимо коя, и е ясно спомената в 
статията.

Отношение към насилието по полов 
признак
Това е най-важният показател в ин-
дексирането. Той се използва като 
първостепенен индикатор за качест-
вото на статията и може да служи като 
добър или лош пример за журналисти, 
които пишат по темата. В единия край 
на скалата анализът групира статии, 
които едновременно обръщат внима-
ние и на вида насилие, и на дългосроч-
ните му ефекти върху читателите.

Втората група статии имат ясна пози-
ция срещу насилието, без да го анали-
зират в дълбочина или да дискутират 
по-комплексни теми.

Третата група е съставена предимно 
от неутрални статии, които наподобя-
ват доклади за престъпление.

Четвъртата група статии са тези под 
нивото на неутралност. Езикът в тях е 
вулгарен и изпълнен с разговорни фра-
зи, тривиализира насилието, а самите 
статии умишлено отразяват скандални 
и неприлични случаи, които индирект-
но пораждат страх, а дори и паника у 
читателите и обществото.

Петата и последна група, намираща се 
в другия край на спектъра, представя 
насилието като добър пример и необ-
ходимост за обществото.
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1. Срещу насилието, обръщайки вни-
мание на дългосрочните му ефекти
Качествени материали, които предста-
вят задълбочен анализ или различни 
гледни точки по темата.

2. Изцяло срещу
Статии, които ясно са против насилие-
то по полов признак, но не анализират 
темата в дълбочина.

3. Неутрално
Изцяло информативни новини, които не 
заемат позиция по темата. Много от тях 
представляват изявления от полицията.

4. Тривиализиращо
Статии, съдържащи, предимно в за-
главието си, разговорен, сензационен, 
пренебрежителен и стереотипизиращ 
език. Такива новини представят в де-
тайли насилието като интригуващо или 
с характер на драма, екшън или ужас.

5. Нормално/приемливо
Новини, които твърдят, че насилието 
по полов признак е приемливо, дори 
необходими в някои случаи. Съдържат 
послания, които омаловажават случая.

Отношение към извършителя
Този показател подчертава отноше-
нието на медиите спрямо извършителя. 
Медиите може да оневиняват извърши-
теля, да търсят причината за деянията 
му, да го осъждат или изискат тежка 
форма на наказание.

1. Постъпката е оправдана
Това отношение оправдава действията 
на извършителя. Често такива статии 
определят насилието като нормално/
приемливо.

2. Осъждащо, но показващо причина-
та за деянието
В този случай новината критикува на-
силието, но същевременно предоставя 

обяснение за действието на извърши-
теля или по-задълбочен анализ за мо-
тивите му. Възможно е да споменава 
системни или институционални причи-
ни за действията на извършителя.

3. Неутрално
Напълно информативни новини, които 
са безпристрастни към извършителя.

4. Осъждащи
Изцяло против извършителя, без да са 
поместени причини за деянието в ста-
тията. Ясна позиция срещу насилието 
по полов признак, без наличие на за-
дълбочена дискусия.

5. Призовава за линчуване/тежко 
наказание
Тези статии както осъждат деянието, 
така и призовават извършителят да по-
несе някакви последствия. Те варират 
от продължителен престой в затвор, 
смъртна присъда или самоинициатива 
за наказание от страна на обществото.

Отношение към жертвата
Тази категория отразява отношението 
на медиите към жертвата и дали те по-
казват съчувствие, или считат, че жерт-
вата е заслужавала действие на наси-
лие.

1. Съчувствено
Статията изразява съчувствие към 
жертвата за случилото се и обръща 
внимание на краткосрочните и дълго-
срочните последствия за нея.

2. Неутрално/информативно
Без наличието на отношение към жерт-
вата. Набляга на случая според разка-
зите от полицията или друга институ-
ция.

3. Жертвата го е заслужила
Тези новини твърдят, че жертвата е 
заслужила акта на насилие върху нея. 
Въпреки че е възможно тези статии да 
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осъждат насилието, могат все пак да 
подчертаят, че и жертвата, и извърши-
телят носят вина в случая.

Тема
Този показател филтрира широко отра-
зените случаи в медийното простран-
ство. По този начин се вижда кой случай 
е предизвикал значително внимание в 
рамките на анализирания период.

Неподходящи думи/фрази
Под този показател анализаторите са 
включили всички думи и фрази, които 
нямат място в дискусия за чувствител-
на тема като ДННОП. Въпросните думи 
и изрази са изрично подчертани, осо-
бено в заглавията на материалите.

Някои примери за неподходящи думи и 
фрази: 

1. Сензационни – характерни за жъл-
тата журналистика. Използват се 
шокиращи и провокативни заглавия 
на статиите, които привличат вни-
манието. Неподходящи най-вече 
когато дискусията е върху сериозни 
теми като насилието. Това води до 
притъпяване на чувствата на чита-
телите и предоставя различен по-
глед върху случая, закривайки него-
вата същина.

2. Унизителни – открито унизител-
ни прилагателни и съществител-
ни имена, най-често насочени 
към извършителя. Подобни 
изрази предизвикват същия ефект 
както сензационните и отвличат 
вниманието от важния проблем. 
Такъв език включва статии, които 
категоризират извършителя като 
педофил, наркоман и др., без да 
предоставят доказателство за това. 
Журналистиката трябва да предава 
факти, а не да поставя диагнози.

3. Дискриминационни/стереотипизи-
ращи – думи и изрази, които неви-
наги са унизителни, но подсилват 
усещането за стереотипите срещу 
етнически и други малцинства. В 
България това най-често се отнася 
до мигранти, хора от ромски произ-
ход и представители на ЛГБТИ об-
ществото. Например думата „гей“ е 
нормална сама по себе си, но не и 
когато е употребена в израза „гей 
убийство“. 

Резултатите, направени по този 
показател, са изведени в отделен 
речник на неподходящите думи, 
използвани при отразяването на 
ДННОП в българските медии, който 
е прикачен като анекс към настоящия 
анализ.
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БЪЛГАРИЯ

ИЗВОДИ

Отношение към насилието
Българските медии разглеждат домаш-
ното насилие и насилието, основано на 
пола (ДННОП), като феномен предимно 
през погледа на полицейски доклади 
или държавни институции. В резултат 
около половината от анализираните 
статии са неутрални и показват един-
ствено фактите, без да навлизат в ком-
плексни размишления или да подчер-
тават чувствата на замесените лица.

Тривиализиращото отношение към ДН-
НОП е втората преобладаваща катего-
рия, която показва сериозния проблем 
на медиите в отразяването на един из-
ключително важен въпрос. Значителен 
брой медийни източници обръща пове-
че внимание на шокиращата страна на 
случаите и на практика изобщо не до-
принася за широк публичен разговор 
върху ДННОП.

Част от обществото може да възприе-
ма подобно съдържание за развлека-
телно, но то всъщност не представлява 
обществен интерес. Фактът, че 43% от 
новините на тема ДННОП са от тривиа-
лизиращ характер, представя българ-
ските медии в негативна светлина.

Една положителна част от изводите се 
отнася до ниския брой статии, които 
оправдават ДННОП. Малцина автори 
и медийни източници в малка част от 
публикациите си показват подобно от-
ношение. Въпреки всичко наличието на 
подобен вид статии показва изначални 
проблеми в медиите.

Следователно това остава една малка 
част от новини, които са срещу ДННОП. 
Само 87 от статиите изразяват твърда 

позиция срещу насилието, но без за-
дълбочен анализ по темата.

Висококачествените статии предста-
вляват 5% от общия обем на новините. 
Този дял може да се възприеме като 
представителна извадка за цялостното 
ниво на българската журналистика в 
контекста на ДННОП.

Типове на домашно насилие и 
насилие, основано на пола
Медиите обръщат най-много внимание 
на физическото насилие в сравнение 
с материалното или емоционалното 
такова. Друг, по-широко отразен тип 
ДННОП е сексуалното насилие, което 
е отразено в 31% от статиите.

В контекста на медийното отразяване 
на ДННОП кибернасилието продължа-
ва да бъде неизследван феномен. За 
период от една година са публикувани 
едва 20 материала, които споменават 
този проблем.

От типа на насилие в статиите също 
зависи отношението на авторите към 
ДННОП. Тук главен критерий е делът 
на тривиализиращи новини, който е 
доста висок, що се отнася до физиче-
ско (60%), материално (69%) и сексу-
алното насилие (42%). От друга страна, 
най-качествените материали, съдър-
жащи задълбочен анализ, се отнасят 
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до емоционален тормоз (20%) и ДННОП 
като цяло (12%).

Важен момент е, че журналистите би 
следвало да са запознати със същест-
вуването на психически и емоциона-
лен тормоз като феномени, за да могат 
те да бъдат споменати в статиите им. 
По този начин високият дял на високо-
качествените новини е предопределен 
в сравнение с други форми на насилие.

Мотиви за домашно насилие и 
насилие, основано на пола
Мотивите за домашно насилие и наси-
лието, основано на пола (ДННОП), ряд-
ко са указани от медиите. В случаите, 
когато мотивите са описани (54% от 
отразяването цитира мотиви), обичай-
ният извършител е насилствен в трез-
во състояние, което се засилва под 
въздействието на вещества. Ревността 
(42% от отразяването) също е водещ 
мотив, като най-често извършителят е 
бивш съпруг. Един от често срещаните 

сценарии е, когато извършителят на-
хлува в дома на жертвата. Друг водещ 
тип извършител, мотивиран от ревност, 
се характеризира с желание за кон-
трол над жертвата и вероятно страдащ 
от проблеми с раздялата. Някои от екс-
пертите са разсъждавали върху жерт-
вите, но не и върху извършителите. 3% 
от случаите са мотивирани от хомоф-
обия, като насилието срещу ЛГБТИ 
общността се характеризира с физиче-
ско насилие на публично място поради 
външен вид, наподобяващ на „гей“.

Най-често срещаните мотиви за наси-
лие не са разгледани от висококачест-
вени статии, а са повече отразени в 
тривиализиращ и сензационен стил, из-
ползвайки неподходящ език. В случаи-
те на социални/традиционни норми 
или хомофобия като мотиви за насилие, 
тривиализирането на отразяването за-
става наравно с висококачествени но-
вини, които се стремят да повишат ос-
ведомеността на обществото.
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Място на домашно насилие и насилие, 
основано на пола
62% от статиите споменават дома на 
жертвата на домашно насилие и наси-
лието, основано на пола (ДННОП). 34% 
от отразяването цитира публични 
пространства, докато 2% споменава 
институции или работно място. Очак-
вано, физическото насилие в дома е 
предизвикано от страна на съпруг или 
баща, докато сексуалното посегател-
ство е извършено от други членове на 
семейството или близки семейни прия-
тели. Децата са най-уязвими към сек-
суално насилие в дома. Насилието на 
публични места често е свързано с на-
силие в дома, понеже случаите опис-
ват двойки, които са имали разногла-
сие в дадения момент. За разлика от 
домашната обстановка, публичните 
разногласия рядко са завършили с 
убийство. Отразеното насилие в слабо 
населени места най-често е било сек-
суално, а извършителят – неизвестен и 
обект на разследване.

Отразяването на сексуално насилие 
най-често се отнася до публични прос-
транства, а случаите на кибернасилие 
най-често показват онлайн сексуал-
на експлоатация на деца. Случаите на 
емоционален и физически тормоз се 
осъществяват предимно в дома, а из-
вършителят е интимен партньор. Често 
емоционалният тормоз е продължавал 
дълго време, преди да прерасне във 
физическо насилие. Най-общият слу-
чай описва жертва, която е преживяла 
емоционален тормоз продължително 
време, преди да завърши фатално. Съ-
седи или местни жители са били за-
познати с подобни случаи, но са пред-
почели да не докладват за насилие в 
полицията. Жертвите също невинаги 
са подавали жалба, а в редките случаи, 
когато са решавали да го направят, са 
ги отменяли. В резултат това премахва 
законовата възможност извършителят 
да бъде съден.

Жертви
Изследваната информация показва, че 
медиите и читателите би следвало да 
са достатъчно добре запознати с факта, 
че жените и децата са обекти на до-
машно насилие и насилие, основано на 
пола (ДННОП). Това се вижда от отра-
зяването, в което около 93% от статии-
те информират за насилие срещу една 
от тези две групи жертви, по-специал-
но жените.

Въпреки че мъжете са жертви в срав-
нително малко от новините, се вижда 
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една тенденция на възприятието, че и 
те могат да бъдат жертви на насилие.
Повечето жертви, попадащи в катего-
рия „Други“, са представители на ЛГБ-
ТИ общността. Случаите на насилие 
срещу тях са рядкост и попадат 
най-често в специализирани или непо-
пулярни медийни източници. На свой 
ред това означава, че медийното отра-
зяване на насилие срещу ЛГБТИ пред-
ставители провокира предимно съ-
чувствие.

Цялостно погледнато, медиите труд-
но подхождат със съчувствие, когато 
жертвата е пълнолетен мъж. Случаите, 
в които пълнолетни мъже са жертви на 
ДННОП, са отразени с информативен 
характер, без да се набляга на послед-
ствията върху тях и също така без да се 
предполага дали са го заслужили.

Над 10% от отразяването на насилие-
то над жени и деца показва съчувствие 
към тях, което е 4-5 пъти повече от чув-
ството на разбиране към мъжете, от-
разено в статиите. Така или иначе тези 
статии са съвкупност от още 1-2% дру-
ги статии, които твърдят, че жертвите 
са го заслужили.
Когато се отнася до жените, това са 
случаи, в които тяхното поведение е 
определено като „предизвикателно“, 
последвано най-често от сексуално 
насилие. Убеждението, че жените са 
предизвикали партньорите си чрез 
емоционален тормоз, не е широко от-
разено в медиите.

Отнасяйки се до децата, те са най-чес-
то отразени като заслужили някаква 
форма на физическо насилие от стра-
на на родителите си. Това най-често 
включва случаи, в които детето е било 
непослушно или е направило нещо 
лошо. Броени медийни източници оп-
равдават физическото насилие като 
наказание в такива случаи.

39% от случаите с жертви от български 
произход са описани с тон на съчувст-
вие, докато 2% претендират, че наси-
лието е заслужено. Този тип отразява-
не се дължи единствено на конкретен 
случай, в който певица е атакувала 
друга жена в заведение. Медиите обяс-
няват, че певицата е била провокирана. 
Когато медиите са изразили съчувст-
вие към жертва от български произход, 
извършителят е изрично упоменат като 
представител на малцинствена група. 
27% от случаите на насилие спрямо 
лице от малцинство са описани със съ-
чувствие, а извършителят обикновено е 
бил също част от малцинство. Повечето 
от тези случаи разкриват, че извърши-
телят е роднина на жертвата, като нито 
една от статиите не предполага, че 
жертвата е заслужила насилственото 
деяние.
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Общо казано, всички потърпевши най-
често са били изложени на риск в 
дома си, което на свой ред показва, че 
насилието е свързано със семейството.

Пълнолетните мъже и жени образуват 
най-големия дял на случаи на домашно 
насилие. И двете групи са споменати 
минимално като жертви на насилие в 
институции, а жените представляват 
групата, която е потърпевша в най-мно-
го случаи на насилие на работното 
място.

Пълнолетните мъже рядко са били 
жертви на насилие на публично място, 
докато децата са изложени на най-ви-
сок риск от насилие на подобно място. 
Новините също показват, че най-много 
децата са обект на насилие в училище 
или когато е трябвало да бъдат наглеж-
дани от детегледач.

Извършители
В 94% от статиите извършителят е мъж, 
докато 6% са жени. Жертвите на извър-
шители от мъжки пол са от всички гру-
пи, а потърпевшите от жени извърши-
тели са споменати предимно в случаи, 
включващи насилие над деца. 

35% от случаите включват интимен 
партньор извършител, докато в 34% от 
новините извършителите са близки на 
жертвата. 17% са други членове на се-
мейството, 12% родители и 2% държав-
на институция или орган на властта. 

Новините с осъждащ тон срещу извър-
шители мъже са малко повече от тези, в 
които извършителят е жена. Също така 
в случаите, в които жена е извършител, 
медиите са обяснили подбудите за на-
силие. Статии, които призовават за 
тежки наказания, почти липсват, но са 
главно насочени към мъже извършите-
ли.

Установена е значителна разлика при 
отразяването на случаи с извършител 
от български произход и малцинствена 
група. Медиите с лекота призовават за 
линч на извършител от малцинствена 
група. В един от случаите с български 
извършител бивш полицай е обвинен в 
изнасилване, а отразяването в медиите 
твърди, че актът е бил по взаимно съ-
гласие.

Друг случай разказва за офицер, кой-
то нанася физическо насилие над дъ-
щеря си поради предполагаема краж-
ба на негови пари. Медиите отразяват 
този случай, оправдавайки офицера за 
действията му. Статиите за  случая съ-
държат коментари от другата дъщеря 
на офицера, която твърди, че баща ѝ 
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прибягва до домашно насилие с един-
ствената цел да възпитава децата си 
правилно. Когато извършителят е пред-
ставител на институция, медиите твър-
до описват причините зад насилието 
и рядко критикуват подобни деяния. В 
случаите, когато родител е извърши-
тел, значително повече медийни източ-
ници призовават за тежки наказания, 
защото подобни случаи биха въздейст-
вали на читателите.

Подобен брой случаи с извършители, 
които са интимни партньори, родители 
и други, имат същия осъдителен тон в 
статиите. В рамките на семейството 
доста статии описват насилие, извър-
шено от друг негов член. В тези случаи 
медийните източници по-често се 
стремят да обяснят подбудите за наси-
лие.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА - АНАЛИЗ
Заинтересованите лица, включени в 
статиите, са много важен аспект от 
отразяването на случаи на домашно 
насилие и насилие, основано на пола 
(ДННОП). Това се вижда, когато се про-
следи колко пъти медиите са ги пред-
ставители като главни заинтересовани 
лица с водеща гледна точка.
По този начин се вижда кое лице 
най-вероятно ще бъде потърсено от 
медиите за коментар по темата за ДН-
НОП. 

По подразбиране представителите на 
полицията и съда присъстват в огро-
мна част от новините. Това се обясня-
ва с факта, че случаите на ДННОП са 
съобщавани, когато става въпрос за 
извършено тежко престъпление. Ряд-
ко медиите наблягат на проблема, без 
да е придружен от сериозен случай на 
домашно насилие или насилие, осно-
вано на пола. 

Съдилищата също са споменати в огро-
мен брой новини, но не и в сравнение 
с прокурорите, което се дължи на две 
причини. От една страна, прокурату-
рата изпълнява две длъжности, когато 
разглежда подобни случаи – разслед-
ване и обвинение. От друга страна, ме-
диите се фокусират върху по-крайни 
възгледи и се стремят да гарантират 
максимална присъда за извършителя. 
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Обикновено прокуратурата изисква 
по-строги наказания, което е причина-
та тя да присъства в повече статии.

Другаде медийните източници се опит-
ват да дадат глас на гледната точка по 
въпроса на потърпевши и техните близ-
ки. В някои от случаите предполагаеми 
извършители и техни близки са възпри-
емани като заинтересовани лица.

Както национални, така и местни 
власти коментират ДННОП сравнител-
но често. Министри и депутати говорят 
по темата в контекста на законода-
телство срещу насилието и изразяват 
съчувствие към жертвите. Представи-
тели на местната власт като кметове 
и администрация обсъждат конкретни 
случаи на насилие в съответния район. 
Конкретно кметовете са често търсени 
за мнение от медиите, когато случа-
ят на насилие е значим за населеното 
място. Това се дължи на възприятието, 
че кметовете са единствените автори-
тетни фигури извън големите градове. 

Картата на заинтересованите лица, 
поместена тук, показва информация 
същевременно за известността им и за 
ефекта им върху медийното отразяване. 
Позицията им върху вертикалната ос 
указва степента им на споменаване 
като заинтересовани лица в новините. 
Анализът също показва дали въпрос-
ните лица и институции са възприети 
като първостепенни или второстепен-
ни заинтересовани лица.

Хоризонталната ос изобразява преоб-
ладаващото отношение на заинтересо-
ваните лица относно ДННОП. Резулта-
тите целят да посочат връзката между 
отделните лица и ценностите, които 
изповядват пред медиите.

Тази връзка е далеч от перфектна, но 
успява да илюстрира кои от заинтере-
сованите лица могат да изкажат добре 
балансирано мнение по комплексен 
проблем като ДННОП.
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Както се вижда от Картата, неправи-
телствените организации (НПО) го-
ворят сериозно и задълбочено по те-
мата. Десетки организации в анализа 
са определени като заинтересовани 
лица, които най-често се занимават 
със защита на жени и деца. Кампании 
на НПО-та са най-често споменати в 
новини, целящи повишаване на осве-
домеността по въпроса за ДННОП. 

Потърпевшите получават много съ-
чувствие от психологически експерти. 
Те също демонстрират голяма заинте-
ресованост относно ДННОП в Бълга-
рия. Въпреки това медиите по-рядко  
се обръщат към експертите за мнение.

Представилите на здравеопазването, 
както и омбудсманът на България също 
са отразени с тяхната позиция срещу 
насилието, но са слабо покрити в ме-
дийното пространство. В частност ме-
дицинските специалисти дискутират 
страданието на жертвите.

Повечето държавни институции заемат 
неутрална и чисто информативна пози-
ция в статиите. Може да се проследи 
една съществена разлика между ро-
лята на полицията и специализирания 
отдел за борба срещу организирана-
та престъпност. Явор Колев, началник 
на отдел „Киберпрестъпност“, демон-
стрира повече познания по въпроса с 
ДННОП, в частност - киберпрестъпле-
ния. 

На пръв поглед позицията на централ-
ните власти (парламент, правителство, 
държавни агенции) изглежда по сре-
дата, но индивидуалните мнения на 
техни представители се различават 
значително. Социалните министри об-
съждат начини за справяне с проблема 
с ДННОП, а от друга страна, крайно-
десни представители на властта като 
вицепремиера Валери Симеонов често 
затрудняват приемането на важни за-

конодателни промени. Като цяло при-
съствието на крайнодесни политици 
в правителствената коалиция спомага 
групата на заинтересовани лица, кои-
то са представители на властите, да се 
отмести към тези, които нормализират 
насилието.

Някои примери за заинтересовани 
лица, чиито мнения се намират в нови-
ни, които тривиализират и нормализи-
рат насилието, идват от извършители 
(и техните близки) и съседи на жертви-
те. Най-често двете групи омаловажа-
ват насилието, твърдейки, че то е част 
от всекидневния живот и е нормално 
(„двойката често спореше“, „тя се от-
насяше зле със съпруга си и си го за-
служи“ и др.). Освен това тези лица не-
рядко  предоставят информация като 
свидетели, която всъщност не би след-
вало да се публикува в новините. Сек-
суалният и личният живот на жертвата 
като цяло не е полезна информация.

Българската православна църква също 
е друга заинтересована институция, 
която подценява насилието. Особено 
впечатление прави това, че Църквата 
е заела позиция срещу Стратегия за 
закрила на детето, която по думите ѝ 
ще пренебрегне семейни ценности и 
ще намали ролята на родителите в от-
глеждането на децата.

Публични лица, които са били цитира-
ни в статии за домашно насилие и на-
силие, основано на пола, не успяват да 
бъдат полезни. Един пример включва 
боксьора Кубрат Пулев, който е дейст-
ващо лице в случай на сексуално на-
силие по време на престоя си в САЩ. 
Българските медии подкрепят негова-
та версия на случилото се, която твър-
ди, че жената, която Пулев е целунал 
без взаимно съгласие, всъщност е пре-
карала цялата вечер с неговия отбор, 
търсейки неговото внимание.
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АНАЛИЗ НА 
МЕДИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ
Автори
Едва 8% от публикациите през анализи-
рания период имат оповестен автор. 
На свой ред това означава, че огромно-
то мнозинство от статии са оставени 
неподписани. Най-вече това се отнася 
за статии, които представляват поли-
цейски доклади. Така или иначе голяма 
част от статиите с тривиализиращ ха-
рактер също са оставени без автор или 
редакторският екип е вписан като от-
говорен за новината.

От друга страна, анализи и високока-
чествени статии са подписани от жур-
налистите, които стоят зад тях. Това 
добавя достоверност и обикновено оз-
начава, че авторът използва подходящ 
език за темата.

Цялостно погледнато, авторите жени 
са били по-активни в отразяването на 
новини за домашно насилие и насилие, 
основано на пола, в сравнение с мъже-
те автори. Два от анализите са изготве-
ни от екип от жени и мъже журналисти.

За разлика от мъжете автори, жените 
по-често са публикували висококачест-
вено съдържание по темата за ДННОП. 

Също така жените автори по-малко са 
тривиализирали насилието и сексуал-
ното посегателство. Въпреки това поч-
ти 37% от статиите, написани от жени 
журналисти, съдържат сензационен и 
неподходящ език. В повечето случаи 
тези статии са публикувани в „жълти“ 
медии, в които обикновено пишат по-
вече жени. 

Повече от половината статии, писани 
от екип от мъже и жени, са изцяло ин-
формативни. На практика това се съот-
нася към цялостното неутрално ниво 
на медийно отразяване по темата.

От друга страна, нито една статия, оп-
равдаваща насилието, не е подписана. 
На базата на това може да се предпо-
ложи, че медийни източници, които 
публикуват подобни статии, заемат та-
кава позиция или са напълно наясно, че 
отношението им по темата може да 
бъде сметнато за неподходящо, което 
е причината да изберат анонимност 
при отразяването.

Дължина на статиите
Освен други фактори, силна корелация 
е открита между дължината на стати-
ите и гледните точки на авторите им. 
Очаквано, новините до 750 символа 
(включително интервалите) са по-ин-
формативни, което е причината 60% 
от тях да са с неутрален характер. Не 
по-малко от 40% от тези статии обаче 
включват тривиализиращ и неподхо-
дящ език, най-често в заглавието, което 
представя така или иначе кратко опи-
сан случай като шокиращ и/или обез-
покоителен. 
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Статиите по-дълги от 1500 символа 
по-често изразяват някакво мнение. 
Висококачествени анализи и мнения, 
осъждащи насилието, се нуждаят от 
по-голямо поле за разсъждения по те-
мата заради тяхната  комплицираност. 
В тази група спадат повечето от но-
вините, които възприемат ДННОП за 
нещо нормално и които често са вклю-
чили нерелевантна информация, за да 
затвърдят и оправдаят тази позиция.
Един от проблемите на висококачест-
веното съдържание, свързан с дъл-
гия му формат, възниква от това, че 
по-кратките статии с привличащо вни-
манието заглавие провокират инте-
реса на читателите и имат по-голямо 
въздействие. Това най-често се вижда 
в социалните мрежи, където потреби-
телите забелязват най-вече заглавието 
и в крайна сметка невинаги са склонни 
да прочетат целия материал. Това до-
принася за възприятието, че ДННОП е 
доминирано предимно от скандални и 
шокиращи заглавия.

Медиен обхват
Медийното отразяване на домашното 
насилие и насилието, основано на пола 
(ДННОП), е доминирано от национал-
ните медии, които са публикували 62% 
от новините по време на изследвания 
период. В крайна сметка това е очаква-
но, вземайки предвид броя на нацио-
нални медийни източници и че се стре-
мят да покриват всеки по-голям случай 
от страната. Това обаче също означава, 
че изпускат случаи на насилие, които 
нямат крайни последици. Тук се появя-
ват регионалните медии, отразявайки 
местни случаи, които биха били изпус-
нати от по-големите медии. Местните 
медии предоставят по-добро разбира-
не върху проблемите на местните общ-
ности, без значение колко сериозни са 
те. Също така местните медии работят 
във всички по-големи градове, а дори и 
в населени места с популация около 10 
000 души. 

Регионалните медии обикновено са 
по-информативно настроени, въпре-
ки че в някои случаи и те прибягват до 
тривиализиращ език, но в крайна смет-
ка не толкова, колкото в националните 
медии. В допълнение, регионалните 
медии почти никога не описват ДННОП 
като нещо необходимо и нормално за 
разлика от националните източници.

Картата на регионалните медии показ-
ва нагледно териториалното покритие 
на медиите, които говорят по въпроса 
за ДННОП. В таблицата по-долу се 
вижда, че областните градове (в по-тъ-
мен цвят) допринасят най-много за 
обема новини. 
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City
Number of Articles 
on GBDV by Local 

Media

Varna 470
Plovdiv 465

Blagoevgrad 343
Burgas 208
Vratsa 197
Pernik 98

Stara Zagora 69
Ruse 65

Pleven 59
Veliko Tarnovo 56

Sliven 55
Haskovo 40

Pazardzhik 40
Dupnitsa 35
Dobrich 34
Razgrad 27

Kardzhali 25
Kazanlak 20
Lovech 19

Smolyan 17
Yambol 14
Shumen 10
Petrich 9

Dimitrovgrad 7
Asenovgrad 6

Gabrovo 5
Panagyurishte 5

Pavlikeni 3
Samokov 3
Karlovo 2

Targovishte 2
Botevgrad 1
Montana 1

Silistra 1

Така или иначе има медии, които раз-
искват въпроса в по-малко населени 
места като Павликени (Северна Цен-
трална България), Дупница (Югоза-

   

падна България), Казанлък (Централна 
България), Асеновград (Югоизточна 
България) и др. Картата най-вече по-
казва, че ДННОП е проблем, който е 
известен навсякъде в държавата, а 
местните медии го покриват в една или 
друга форма. Някои значителни про-
пуски обаче идват от Видин (Севе-
розападна България) и Кюстендил 
(Югозападна България). Въпреки че са 
областни градове, местните медии не 
са споменавали случаи на ДННОП през 
целия анализиран период.

Класиране на медиите
Класирането на медиите, показано на 
следващата страница, цели да оцени 
преобладаващото отношение спрямо 
домашното насилие и насилието, осно-
вано на пола (ДННОП), в 15 от водещите 
новинарски сайтове в България. Това 
са най-популярните сайтове в стра-
ната според компанията за уеб анализ 
SimilarWeb1.

Всеки сайт е представен, вземайки 
предвид отразяването на ДННОП през 
анализирания период. Таблицата съ-
държа информация за общия брой пуб-
ликувани новини, както и спрямо ин-
дексирането им според отношението 
им към насилието. С цел по-лесно от-
личаване в таблицата, висококачестве-
ните новини, информативните статии 
и тези с неподходящо съдържание са 
оцветени.

Медиите са класирани спрямо техния 
индекс на ДННОП, изготвен от анализа-
торския екип. Индексът взема предвид 
дяловете на качествени статии и сте-
пента на вариране на неподходящите. 
Използвани са специални коефициенти 
за всеки вид отразяване, като резулта-
тите са оценени и обобщени.

1  Списък на 50 от най-популярните уебсайтове 
в България - https://www.similarweb.com/
top-websites/bulgaria/

https://www.similarweb.com/top-websites/bulgaria/
https://www.similarweb.com/top-websites/bulgaria/
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Индексът показва цялостното качест-
во на статии за ДННОП, публикувани 
от съответните медийни източници. 
Колкото е по-висок индексът, толкова  
по-качествено е съдържанието. Съот-
ветно нулев индекс означава, че източ-
никът публикува единствено статии, 
които тривиализират и нормализират 
насилието. От друга страна, индекс от 
10 точки (максималният брой) би се дал 
на евентуалния източник, който публи-
кува изцяло качествени материали със 
задълбочен анализ.

Резултат от 5.0 сочи, че сайтът публи-
кува новини по темата с неутрален ха-
рактер или отделя еднакво отразяване 
за качествени и тривиализиращи ста-
тии. Резултати над средния показват 
склонност към по-високи стандарти 
на журналистика, докато тези под този 
праг наблягат повече на сензацията. 

Индекс под 4 указва, че сайтът има 
едностранен подход към проблема и 
предполага, че публикува повече три-
виализиращи статии от тези с инфор-
мативен характер. 

Последната част на таблицата включва 
примери за качествени и неподходящи 
новини. Тези две колони в таблицата 
съдържат превод на заглавието с линк 
към статията (на български език). При-
мерите са полезни в илюстрирането на 
някои от най-лошите практики в отра-
зяването на ДННОП в медиите, както 
и някои решения на проблема, както е 
споменато от журналистите.

ходящи новини публикуват по-голям 
брой статии за ДННОП като blitz.bg 
(176), pik.bg (143) и fakti.bg (106).

Позитивен факт обаче е, че уебсайто-
вете на двете национални телевизии в 
България (bTV и Нова телевизия) имат 
сравнително висок индекс от 5.7. Това 
допуска, че в повечето случаи публи-
куват информативно и качествено съ-
държание, а понякога и отбрани сенза-
ционни заглавия. Един основен извод от 
тяхното отразяване е, че се фокусират 
върху личните истории на жертви на 
домашно насилие, разказани по начин, 
който често им е отказван в неприну-
деното отразяване по темата. Тази тен-
денция е показана в колоната за добри 
примери на двете медии. 

Сайтовете pik.bg и blitz.bg са често 
виждани като сензационни и скан-
дални. Този маниер на тривиализира-
не на важни проблеми също се забе-
лязва при дискутирането на ДННОП. 
По-конкретно blitz.bg публикува изця-
ло тривиализиращи статии, без никакъв 
по-задълбочен анализ или друга гледна 
точка по темата. От друга страна, pik.bg 
е източникът с най-много статии, кои-
то нормализират насилието (3). Това 
се вижда най-ясно при статии, които 
твърдят, че жени, жертви на сексуално 
насилие, са били склонни участници в 
сексуални актове, които медията не-
нужно детайлно е описала. 

Нещо повече, известен брой от отри-
цателните примери в таблицата всъщ-
ност се фокусират върху изказвания на 
сексуални насилници или техни род-
нини. Един отличаващ се пример се от-
нася до боксьора Кубрат Пулев, който 
направи проява на сексуално насилие 
спрямо жена в САЩ, за което по-късно 
обяви, че всъщност е бил провокиран 
от нейното поведение. Друг начин, по 
който медиите тривиализират ДННОП, 
са самите думи и изрази, които използ-

Подредбата показва, че повечето от 
най-популярните сайтове публикуват 
новини за домашно насилие и наси-
лие, основано на пола (ДННОП), с не-
утрален характер. Общо погледнато, 
сайтове с по-малко новини по темата 
като dnevnik.bg (11), btvnovinite.bg (70) 
и vesti.bg (30) често публикуват по-ка-
чествено съдържание. От друга страна, 
повечето сайтове с примери за непод-
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ват най-вече в заглавията, за да опишат 
случаите. Често употребяват унизител-
ни изрази, за да опишат предполага-
ме насилници, наричайки ги „изроди“, 
„психично болни“, „полудели“ и др.

Също така има употреба на подобни 
изрази, когато се описва някаква случ-
ка – „брутално“, „кърваво“, „чудовищно“. 
По този начин събитията наподобяват 
филм от Холивуд, а не случка от реал-
ния живот. Този език служи за притъпя-
ване на чувствата на читателите, кога-
то четат за поредния акт на насилие.
Новинарските сайтове също така не 
допринасят особено за запазването на 
самоличността на предполагаемите 
жертви и извършители. В някои случаи 
дори директно приканват читателите 
да погледнат лицето на някого, за ко-
гото се предполага, че е извършител 
на престъпление. В други случаи съоб-
щават името и локацията на жертвата, 
която е избягала от интимен партньор. 
Една отличаваща се практика е публи-
куване на видеоматериали, съдържа-
щи самия акт на насилие. Няколко от 
медиите невъздържано са показвали 
клипове, заснети с мобилен телефон, 
на случаи на насилие срещу деца.

Повечето от положителните примери 
са във връзка с проекти и събития, от-
дадени на повишаването на осведоме-
ността на ДННОП. Колкото повече при-
влича вниманието (поставяне на цветя 
на стълбището на сградата на Народ-
ното събрание), толкова е по-голяма 
вероятността темата да бъде отразена 
в по-големите медиите.

Някои от източниците също се опитват 
да информират за основни проблеми 
като трудностите, които жертвите сре-
щат, когато се опитват да намерят без-
опасност или някаква помощ. Подобни 
разследвания са изключително важни, 
но рядко са отразени в големите ме-
дии. Това най-често се е случвало във 

връзка с високопрофилни случаи на 
насилие, което само по себе си е про-
блем заради високия брой на случаи, 
които не са достатъчно отразени.

Като цяло няма всеобщ подход за спра-
вяне с ДННОП, който да е представен 
в медиите. Те предимно подчертават 
колко е важно жертвите да са наяс-
но как и каква помощ могат да полу-
чат. Повишаването на осведомеността 
по темата е най-често споменаваният 
подход към проблема. Известен брой 
медии и експерти предлагат решения 
на съществуващи ситуации, като на-
пример денонощните кризисни цен-
трове, които закрилят жертвите на до-
машно насилие. Политически лидери, в 
частност социални министри, дискути-
рат за възможни законодателни проме-
ни, които наблягат предимно на нака-
занието на извършителите.

Други идеи включват реформи чрез 
Стратегията за детето, която обаче 
среща разнопосочни мнения. За съ-
жаление много от популярните медии 
дават повече гласност на крайнодесни 
политици, които твърдят, че всеки опит 
за закрила на детето от домашно наси-
лие ще доведе до нарушаване на тра-
диционните семейни ценности. Тази 
гледна точка става водеща до такава 
степен, че властите временно спират 
приемането на подобна стратегия.
Като цяло недоволството срещу Стра-
тегията за детето застига и Конвенция-
та на Съвета на Европа за превенция и 
борба с насилието над жени и домаш-
ното насилие (позната като Истанбул-
ската конвенция). През 2018 г. тя е за-
сипана с коментари от консервативни 
и крайнодесни групи, чиито позиции 
бяха разпространени от популярните 
медии. Гледната точка, че конвенция-
та е против традиционните ценности, 
отново  изглежда достатъчно домини-
раща, поради което властите отказват 
ратифицирането ѝ.
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Източник Брой статии Индекс Пример

 

Високо-
качест-

вени 
статии

Строго 
против

Неу-
трални

Oмалова-
жаващи

ПБН е 
нормал-

но/ок

Общ брой 
статии

ДННОП 
индекс Добър пример Лош пример

dnevnik.bg 3 2 6 0 0 11 7.5

Project envisages better 
recognition and complex 
defence for victims of 
domestic violence

n/a

btvnovinite.
bg 7 2 41 20 0 70 5.7

Living in fear: Is there anyone 
who could protect victims of 
domestic violence?

Mentally-ill 
man beat 
up elderly 
woman for 
BGN 20

nova.bg 8 3 65 23 1 100 5.7

“I know I am a good 
mother”: The story of 
Tsvetelina, a victim of 
domestic violence

Tervel Pulev: 
If a woman 
is sexually 
pressed would 
she remain in 
our company 
until 6:00 AM?

vesti.bg 1 1 19 9 0 30 5.3 Hate crime – a woman 
beaten in Sofia city centre

Teacher 
brutally 
beating 
children in 
school (video)

dariknews.
bg 3 2 123 52 0 180 5.2

What should we do if we 
become victims of domestic 
violence?

Details 
emerge of 
brutal murder 
of woman 
committed by 
her son

dnes.bg 3 2 29 19 0 53 5.2 Victims of domestic violence 
do not trust institutions

Monstrosity! 
18-year-old 
raped and 
killed elderly 
woman

dir.bg 1 2 30 15 0 48 5.2

“Flower for Her” in memory 
of victims of domestic 
violence laid down on stairs 
leading to National Assembly

Just 12 years 
in jail for 
Varna citizen 
who brutally 
murdered his 
wife Kremena

frognews.bg 4 2 18 18 0 42 5.1

Albena Belyanova in letter 
to EU Commissioner: Every 
woman in Bulgaria could be 
sexually assaulted, harassed, 
and degraded with no 
consequences

Yet another 
freak beat up 
and raped girl 
near Koprinka 
village

24chasa.bg 8 2 105 59 1 175 5.1 The latest murdered woman 
is a victim of us all

Angel 
Dzhambazki: 
Child 
Strategy is an 
ideological 
threat for the 
traditional 
family and 
values, both in 
moral and in 
legal sense 

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/06/26/3930395_po-lesno_razpoznavane_i_kompleksna_zashtita_na/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/06/26/3930395_po-lesno_razpoznavane_i_kompleksna_zashtita_na/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/06/26/3930395_po-lesno_razpoznavane_i_kompleksna_zashtita_na/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/06/26/3930395_po-lesno_razpoznavane_i_kompleksna_zashtita_na/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/zhivot-v-strah-ima-li-koj-da-zashtiti-zhertvi-na-domashno-nasilie.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/zhivot-v-strah-ima-li-koj-da-zashtiti-zhertvi-na-domashno-nasilie.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/zhivot-v-strah-ima-li-koj-da-zashtiti-zhertvi-na-domashno-nasilie.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/psihichnobolen-prebi-vazrastna-zhena-za-20-leva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/psihichnobolen-prebi-vazrastna-zhena-za-20-leva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/psihichnobolen-prebi-vazrastna-zhena-za-20-leva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/psihichnobolen-prebi-vazrastna-zhena-za-20-leva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/psihichnobolen-prebi-vazrastna-zhena-za-20-leva.html
https://nova.bg/news/view/2018/12/01/233513/%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5/
https://nova.bg/news/view/2018/12/01/233513/%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5/
https://nova.bg/news/view/2018/12/01/233513/%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5/
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petel.bg 5 2 65 48 0 120 4.9

Flowers laid down on stairs 
leading to National Assembly 
to commemorate victims of 
domestic violence

Crazed 
refugee raped 
young girl in 
Sofia! He used 
a glass bottle 
to…

novini.bg 3 0 64 53 0 120 4.7

Murdered Darina’s mother 
calls for 24-hour crisis 
centres for domestic violence 
victims to be created

Look at the 
father who 
raped his 
13-yar-old 
daughter in 
Kazanlak

fakti.bg 3 2 44 57 0 106 4.4
Domestic violence victim: 
It is really hard to get help 
from the police

Freak forces 
upon his 
mother, tries 
to rape her

marica.bg 2 0 16 42 0 60 3.8 How to tell if someone has 
been mistreated at home

Gory details 
about the 
ex-mayor who 
beat up his 
young wife

pik.bg 3 1 40 96 3 143 3.7

Relatives of people killed by 
their intimate partners push 
for 24-hour crisis centres for 
domestic violence victims 

Ex-policeman 
accused of 
raping woman 
in Blagoevgrad 
finally decided 
to talk: We 
had s*x twice 
– voluntary, 
tender, 
passionate

blitz.bg 0 0 23 153 0 176 3.0 n/a

Cyber-
cops from 
Organized 
Crime Unit 
cuffed 10 
disgusting 
paedophiles 
who had their 
way with 
children
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КАЗУСИ
КАЗУС 1 – Убийство в Сотиря

Резюме: В средата на август е открито 
момиче, пребито почти до смърт, в по-
крайнините на село Сотиря. Момичето 
умира в болницата, а главен заподо-
зрян е 21-годишен съсед с криминално 
минало. Впоследствие медиите раз-
криват, че момичето е не само пребито, 
но и сексуално насилено. Втори случай 
на сексуално насилие над момиче е от-
белязан, като този път заподозрените 
са непълнолетно момче и 68-годишен 
мъж. Този път момичето е спасено бла-
годарение на бързата реакция на май-
ката на детето.

Отразяване: Повечето източници под-
хождат към случая по емоционален 
начин, публикувайки заглавия като 
„Брутално/Зверско убийство“, „Да ти 
вледени кръвта“, както и „Първи сним-
ки на извършителя“. Медиите се фоку-
сират върху отразяването на това, кое-
то вече се знае – момичето е сексуално 
насилено и убито. Няколко от публика-
циите цитират психиатър, който гово-
ри за извършителя, смятайки го за пси-
хопат. След залавянето на извършителя 
медиите наблягат на неговия профил, 
описвайки го като неграмотен, без-
работен, антисоциален и с престъпно 
минало. Медиите също споменават, че 
извършителят  оказва съпротива при 
ареста, което води до това той да бъде 
прострелян и със счупен крак. Често 

е наричан „изрод“ и „чудовище“. След 
като извършителят е обвинен, медии-
те стават по-информативни и по-малко 
емоционални в конкретния случай.

Близо две седмици по-късно се случ-
ва повторно сексуално нападение над 
друго момиче от непълнолетно момче 
и 68-годишен мъж. Първоначалното 
отразяване споменава и двата случая, 
като има застъпване в типа на покри-
тие. Разлика прави единствено изказва-
нето на Държавната агенция за закрила 
на детето, която отбелязва, че актът на 
насилие се е случил в „ромската част 
на селото“.

Заинтересовани лица: Най-активно-
то лице по случая е кметът на Сотиря 
– Димчо Георгиев. Той е цитиран, го-
ворейки за цялостно състрадание на 
жителите относно убийството, а след 
второто убийство той призовава за 
по-тежки наказания, както и за посто-
янно полицейско присъствие в село-
то. Напълно очаквано, другите главни 
заинтересовани лица са представите-
ли на полицията и прокуратура, които 
периодично пускат информация за де-
лото. Медиите отразяват също и близ-
ки на извършителя и жертвата в първия 
случай. Бабата на извършителя разкри-
ва, че той вече е бил в затвора за сек-
суално насилие, за разлика от втория 
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случай. Медиите рядко цитират екс-
пертите. Психиатърът, който оценява 
извършителя от първия случай, го опре-
деля като психопат. Експерт от полици-
ята обаче подчертава, че извършителят 
от втория случай е рецидивист с пси-
хопатични тенденции, но не е „психич-
но болен, защото е бил наясно с дейст-
вията си“. Убийството води до призива 
на националистическата политическа 
партия ВМРО за „химическата кастра-
ция“ за извършители на изнасилвания 
и представят проблема като малцин-
ствено/мигрантско престъпление.

Вторият случай не е коментиран от 
експерти, освен официално становище 
от Държавната агенция за закрила на 
детето, публикувано от един-един-
ствен източник. Становището дискути-
ра мерки за административна превен-
ция. Агенцията също праща призив за 
борба срещу насилието над деца към 
експерти и обществото като цяло.

Перспектива за насилието по полов 
признак: Медийният разговор относно 
двата случая информира обществото 
за същността на въпросните престъ-
пления по отношение на насилието по 
полов признак. В контекста на първия 
случай, медиите наблягат на факта, че 
извършителят е неграмотен и с крими-
нално досие, но е на свобода. В рамки-
те на втория случай, медиите подчер-
тават, че престъплението е извършено 
в „ромската част на селото“ и пробле-
мът е малцинствената престъпност. 
Този начин на медийно отразяване 
води до мащабно тривиализиране на 
случаите и на това, което жертвите са 
претърпели. Отнасяйки се до превен-
ция или борба с престъпността, няма 

никакви мерки спрямо половия признак 
на престъплението, а мерки изцяло 
против престъпността като засилено 
полицейско присъствие и по-стриктно 
законодателство срещу рецидивисти-
те.

КАЗУС 2 – Бежанец изнасилва момиче

Резюме: Двама непълнолетни афганис-
тански бежанци са обвинени за изна-
силване на момиче в Център за наста-
няване от семеен тип. Заради възрастта 
си извършителите са освободени под 
наблюдение. По време на съдебния 
процес са задържани, като същевре-
менно твърдят, че това не е случай на 
сексуално насилие, защото са платили 
за акта.

Отразяване: Фактът, че в този случай из-
вършителите са бежанци, разпалва се-
риозна дискусия в медиите, за разлика 
от други случаи на сексуално насилие, 
в които извършителят е представител 
на мнозинството. Това, че извършите-
лите са били пуснати под съдебно на-
блюдение, предизвиква гневен отзвук 
към проблем, който е бил отразяван 
главно във връзка с бежанските прес-
тъпления. Отразяването на случая се 
влошава до степен, в която се твърди, 
че бежанците, които насилват момиче-
та и жени, са „проблем, внесен от ЕС“. 
Дори по-информативните статии под-
чертават в заглавията си, че пробле-
мът е бежанската престъпност. Също 
така има статии, които задават въпро-
са какво е правило момичето толко-
ва късно навън, тъй като е указано, че 
престъплението е извършено през но-
щта. Случаят е записан без никакво съ-
чувствие към потърпевшата, тъй като 
малкото новини, които я отразяват из-
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общо, наблягат на това, че момичето е 
било предупредено да не контактува с 
бежанци. Също така са подчертани за-
бележките към нея, че е необходимо да 
спазва вечерен час и да не излиза след 
22:00 часа.

Заинтересовани лица: Първостепен-
ните заинтересовани лица са Минис-
терството на вътрешните работи, пуб-
ликувайки информация по случая, и 
Агенцията за социално подпомагане, 
която започва проверка за състоянието 
на Центъра. Заключението от провер-
ката е, че Центърът е в добро състоя-
ние, а евентуални превантивни мерки 
биха били да се положат повече усилия 
в налагането и спазването на вечерния 
час, както и вътрешните правила за по-
ведение. Някои от медиите цитират жи-
вущи близо до Центъра, които твърдят, 
че персоналът е недостатъчно, което 
обяснява защо не могат да се справят 
с тийнейджърите там. По случая не се 
изказват експерти и няма каквато и да 
е дискусия за същността на престъпле-
нието, както и по-специфични мерки за 
борба с подобни провинения.

Перспектива за насилието по полов 
признак: Този случай служи като по-
реден пример на медийно отразяване, 
в който не се полагат никакви усилия 
да се представи насилието по полов 
признак, което на свой ред не доведе 
до реален разговор по темата, причи-
ни, превенция и обща информираност. 
Това, че извършителите са бежанци, 

преобръща разговора към обичайната 
антибежанска реторика, което допри-
нася допълнително за невъзможността 
за разговор. Липсата на заинтересова-
ни лица от неправителствени организа-
ции, както и експерти, показва, че няма 
желание за дискусия върху същността 
на престъплението. Въпреки че случа-
ят е представен като повтарящ се про-
блем (подобно на случаите в Сотиря), 
той се характеризира като единичен 
случай на малцинствено престъпле-
ние, а не на насилие, основано на пола. 
Крайната точка на разговора е призи-
ви за тежки наказания. Всъщност този 
случай предизвиква дебат единствено 
относно институции, които настаняват 
сираци, и как те следят вътрешните 
правила, както и прибирането навреме. 
Медиите не отразяват никаква проява 
на съчувствие към жертвата, а въпро-
си като „Какво е правила по това вре-
ме?“ са единствените форми на внима-
ние към нея. Това оставя впечатление, 
че нагласата спрямо жертвата е, че тя 
трябва да понесе вина за случилото ѝ 
се.

КАЗУС 3 – Мъж пребива съпругата си 
до смърт

Резюме: 40-годишна жена е пребита 
до смърт от съпруга си в град Варна. 
Близки на съпрузите споделят, че бра-
кът им е имал проблеми и са били в 
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процес на развод. След поредния се-
меен скандал мъжът нанася тежък по-
бой над жената. Впоследствие мъжът 
позвънява на майка си да дойде, за да 
изнесе вещите си. Двамата си тръгват, 
без да проверят в какво състояние се 
намира жената. Тя е открита мъртва от 
полицията, след като не отговоря на 
телефона си. Жената е предявявала 
обвинения спрямо мъжа си за домашен 
тормоз, който е предупреждаван с 
протоколи от полицията. След подобни 
сигнали жената е уверявала полиция-
та, че бракът й се стабилизира. Разво-
дът на семейството е трябвало да бъде 
разгледан от съда два дни след инци-
дента.

Отразяване: Тъй като и извършителят, 
и жертвата са от мнозинството, медии-
те отразяват този случай като домашно 
насилие. Мъжът е почти винаги опис-
ван като „убиец“ и „домашен насилник“ 
в заглавията на новините. Статиите се 
фокусират предимно върху насилстве-
ния елемент на деянието. Също така е 
подчертано, че жената вероятно е щяла 
да оживее, ако извършителят е бил по-
викал „Бърза помощ“ вместо майка си. В 
опит да покажат съчувствие или просто 
да привлекат внимание медиите три-
виализират ситуацията, използвайки 
неподходящи думи като „шокиращи де-
тайли“, „ужас“, „чудовище“, „ексклузив-
на история“, „смразяващо“, и описвайки 

случилото се на жертвата като „умира 
в адска болка“. Предмет на разговор 
е ролята на майката на извършителя и 
това дали е смятана за съучастник, тъй 
като пристига на мястото, докато жерт-
вата е в тежко състояние, но все още е 
жива. Болшинството от медийни източ-
ници я считат за съучастник, но според 
мнението на експертите, коментирали 
случая, не е ясно дали майката е видя-
ла или дори познава жертвата.

Заинтересовани лица: Извън обичай-
ните заинтересовани лица и инсти-
туции като Министерството на въ-
трешните работи и Прокуратурата, 
които пускат информация по случая, 
две лица, коментирали в детайли, се 
открояват. Първото лице, адвокат, раз-
казва, че дни след престъплението са 
постъпили законодателни промени с 
цел по-тежки наказания за домашно 
насилие. Адвокатът също подчертава 
като грешка от страна на жертвата, че 
не е довела проблема до знанието на 
съда. Също така адвокатът твърди, че 
сигналите към полицията не са доста-
тъчни, следователно оплакванията от 
извършителя не са ефективен подход 
за разрешаване на ситуацията.

Галина Лачева, активист и жертва на 
домашно насилие, коментира случая, 
подчертавайки, че сигналите срещу 
насилници не са работеща мярка и не 
могат да се използват срещу случаите 
на домашно насилие. Според Лачева е 
необходима превенция и също така тя 
посочва, че трябва да има обществена 
позиция, защото в момента насилието 
в семейна среда е нормализирано. Тя 
добавя, че обществото не разбира об-
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разователното или материалното на-
силие, а гласът на жертвите рядко е 
чут.

Асоциация „Анимус“, неправителстве-
на организация, занимаваща се с ра-
венство между половете и превенция 
на насилието по полов признак, също 
изразява мнение по случая. Адвокат от 
„Анимус“ се изказва, че ако Истанбул-
ската конвенция е била приета, извър-
шителят е можело да бъде съден дори 
ако жалбите на жертвата са били отте-
глени. 

 
Перспектива за насилието по полов 
признак: Повечето медии определят 
случая като такъв на домашно насилие, 
тъй като се отнася до физическо наси-
лие. Както повечето от новинарските 
сайтове, така и заинтересованите лица 
изразяват строга позиция срещу наси-
лието, основано на пола (в този кон-
кретен случай на физическо насилие 
проблемът с разпознаването на друг 
тип насилие продължава да е валиден). 
Въпреки споменаванията в статиите, 
че жертвата и извършителят са про-
дължавали да съжителстват заедно, 
повече детайли не са посочени. Сле-
дователно може да се предположи, че 
случаят има измерение на материално 
насилие, но в крайна сметка не може 
да се потвърди, защото тази перспек-
тива не е предмет на интерес от стра-
на на медиите или властите.

КАЗУС 4 – Момче убива баща си, дока-
то защитава майка си от него

Резюме: 17-годишно момче пробожда 
баща си с нож, убивайки го при самоза-
щита, след като бащата напада и мом-
чето, и майка му. На мястото са открити 
разхвърляни вещи и преобърнати ме-
бели, което кара полицията да вярва, 
че напрежението е ескалирало и мом-
чето е било в безизходица. Станало е 
ясно, че бащата системно е тормозил 
съпругата и сина си. Семейството идва 
от Русия, но живее в България.

Отразяване: Повечето статии разкри-
ват, че момчето убива баща си по вре-
ме на спор. Това на свой ред поставя 
бащата в ролята на жертва, а неговият 
син се счита за насилник. Впослед-
ствие при появата на повече информа-
ция става ясно, че синът убива баща си 
по време на скандал между двамата 
родители. След като се разкрива, че 
синът е действал при самозащита, ин-
тересът на медиите към случая утихва 
и само няколко източници продължават 
да публикуват нова информация. Като 
цяло характерът на случая, отнасяйки 
се до домашно насилие, не предста-
влява интерес за медиите, затова един-
ствената проява на съчувствие в стати-
ите е насочена към бащата, който се 
оказва насилник. Майката не е отразе-
на в новините. 

Подобно на други новини за насилие с 
последвала смърт медиите прибягват 
до употребата на неподходящи загла-
вия като „ужас“, „шокиращо“ и „кървава 
Нова година“. Фактът, че семейството 
е от Русия, е отбелязан от малък брой 
медийни източници.
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Заинтересовани лица: В рамките на 
домашното насилие, случаят не предиз-
виква интереса на заинтересовани 
лица извън директно участващите Про-
куратура, Министерство на вътрешни-
те работи и адвоката на момчето. По-
следният подчертава, че майката е 
била в опасност, когато момчето се из-
правя срещу баща си, впоследствие 
убивайки го. Адвокатът добавя, че мом-
чето и майката са жертви на системен 
домашен тормоз. От друга страна, Про-
куратурата и Министерството на въ-
трешните работи публикуват информа-
ция по случая, докато тече 
разследването, и се фокусират върху 
версията, че момчето е убило баща си 
при самозащита. Кметът на село Осе-
ново коментира случая, като посочва, 
че не познава семейството лично и раз-
крива, че те не са регистрирани като 
живущи там, което не е задължително. 
Кметът повтаря наличната по случая 
информация, която гласи, че семей-
ството има проблеми, довели до фа-
талния край.

Покритието по случая не се допитва до 
експерти, които биха могли да дадат 
мнение по фините детайли, а самият 
случай рязко спира да бъде отразяван, 
без да се назове каквато и да е раз-
връзка. 

Перспектива за насилието по полов 
признак: По-голямата част от покрити-
ето на случая го разглежда като убий-

ство на баща, извършено от неговия 
син. Следователно насилието по по-
лов признак, тъй като бащата систем-
но тормози съпругата си и сина си, е 
пренебрегнато в покритието на случая. 
Също така нито медиите, нито заинте-
ресованите лица са споменавали този 
аспект на случая.

ОБОБЩЕНИЕ

Домашното насилие и насилието, ос-
новано на пола (ДННОП), е тема, която 
всеки ден намира място в новинарски-
те заглавия. От 7179 подобни новини, 
разгледани във връзка с този доклад, 
2972 (42%) са надеждни и предлагат не 
само обзор на събитията, но и анализ 
на ситуацията и причините за нейното 
възникване.

Самият брой новини по темата, от дру-
га страна, предполага, че ДННОП е 
проблем, който не трябва да се под-
ценява. И макар че броят статии не 
може да даде яснота колко сериозен е 
проблемът в страната, той показва, че 
медиите, както и обществото се инте-
ресуват от това и искат проблемът да 
бъде решен (особено когато тези слу-
чаи са широко отразени или има наме-
сени деца).

Когато описват случай, касаещ ДННОП, 
медиите рядко използват неподходящ 
език. Също така повечето от тях са мно-
го внимателни да не представят ситуа-
цията като нещо нормално или триви-
ално. Една малка част от статиите (под 
1%) навлизат в ненужни детайли или се 
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опитват да превърнат в сензация нещо, 
което на практика е просто акт на на-
силие. Използваният речник е по-скоро 
официален и в много случаи включва 
специфични термини и фрази, което 
показва, че журналистът има необхо-
димото разбиране и знание по темата.

Основните лица, които участват в отра-
зяването на тези случаи, също избягват 
неподходящия език, дори и в най-спор-
ните случаи. И докато заинтересова-
ни страни, като полицаи и съдебни 
представители, не вземат страна и из-
ползват по-неутрален тон в  изказа си, 
други участници в отразяването на си-
туацията предлагат анализи и решения 
в дългосрочен план. В това число вли-
зат различни НПО, кризисни центрове 
в подкрепа на жертвите, психолози, 
местни власти и дори някои религиоз-
ни институции.

Сексуалното и физическото насилие 
са двата типа домашно насилие, които 
са най-често отразявани от медиите. 
Другите видове насилие (психологи-
ческо, икономическо и кибер насилие) 
се отразяват в едва 10% от статиите. 
Това показва нарастващо разбиране, 
че ДННОП не е някакъв рядко срещан 
феномен, несвързан с основното со-
цио-икономическо развитие на държа-
вата и действията на нейните институ-
ции и агенции.

И макар че вината за това насилие пада 
основно върху прекия извършител (спо-
ред медиите 97% това са мъже), в мно-
го случаи виновни са и институциите, 
чиито действия или бездействия само 
влошават вече съществуващ проблем. 
Недостатъците на социалните норми и 
очаквания (особено за жените и моми-
четата) също задълбочават проблема – 
реалност, отбелязвана от една голяма 
част от медиите, отразяващи ДННОП.

НОРВЕГИЯ

ИЗВОДИ

Отношение към насилието
Отразяването на домашно насилие и 
насилие, основано на пола (ДННОП), 
в норвежките медии се категоризира 
с почти липсващото съдържание с но-
вини, които тривиализират или норма-
лизират проблема. Всъщност само 25 
от 8107 релевантни статии налагат не-
подходяща гледна точка към ДННОП.

Допълнително, норвежките медии 
всъщност се въздържат от използване-
то на сензационен или тривиален език, 
когато отразяват случаи на ДННОП. 
Това допринася и за почти пълното от-
съствие на неподходящи думи и фрази, 
използвани за описването на събития, 
жертви или извършители. Нецензур-
ният език и опитите да се представи 
историята като криминален или секс 
роман явно не са част от методите за 
отразяване на проблем в страната.

Около 45% от релевантните статии са 
неутрални или информативни. По-чес-
то  просто препредават събитията от 
гледна точка на някоя институция като 
полицията или съдебните власти. В 
тези статии не се използва неподходящ 
език, но те не успяват и да покажат ясна 
позиция против ДННОП.

Въпреки това по-голямата част от ста-
тиите (55%) показва, че са против на-
силието или чрез негативното мнение 
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на автора за проблема, или чрез високо-
качествен анализ на ситуацията и при-
чините за нея. Норвегия може да бъде 
отличена с доста висок процент такива 
анализи, които включват не по-малко от 
37% от цялото медийно отразяване на 
ДННОП. Това показва доброто разбира-
не на проблема и нуждата от правилно 
отношение към неговото отразяване в 
медиите.

Видове домашно и полово базирано 
насилие
Що се отнася до медиите, съдържание 
със сексуално насилие (53% от статиите) 
и физическо насилие (38%) са най-често 
срещаните видове ДННОП. Може да се 
каже, че това са двата вида насилие, 
които най-лесно се разпознават и ин-
терпретират от медиите. Също така лес-
но се създават истории от тях, които ме-
диите мога да проследят в бъдеще – има 
престъпление, разследване, даване под 
съд, съдебно дело. Така една и съща ис-
тория често се появява в медиите в раз-
личен етап на развитие, а това повишава 
броя споменавания на събитието.

Макар че е доста разпространено, ако 
гледаме количеството статии, които са 
посветени на него, сексуалното насилие 
в частност подтиква медиите да се за-
дълбочат в разглеждането на проблема 
и да търся причините и последствията от 
него. Повече от половината статии по 
темата са с високо качество.

От друга страна, насилие от типа на ки-
бер (4%),  психическото (4%) и икономиче-
ското (1%) остава незабелязано, особено 
на фона на други видове ДННОП. Само-
то споменаване на психическо или емо-
ционално насилие подсказва, че авторът 
е добре запознат по темата и е склонен 
да предостави задълбочен анализ.

Не е такъв случая с кибернасилието, 
което все още се среща най-често в по-
лицейските доклади и рядко се анали-
зира задълбочено. Този тип насилие има 
най-нисък дял от висококачествените 
статии (25%) от всички други видове ДН-
НОП.

Какво мотивира домашното и 
насилието по полов признак
Много рядко норвежките медии влизат 
в детайли за мотивацията зад даден акт 
на насилие. От всички разгледани случаи 
най-често срещана причина е пристрас-
тяването към субстанции (28%). По-чес-
то става дума за пристрастяване към 
наркотици, което води до актове на на-
силие.

Ревността също се среща в една голяма 
част от случаите (24%), в които статията 
разглежда мотивите за насилието. Както 
и преди тя води до физическо насилие 
между интимни партньори. Ревността и 
пристрастяването са сред мотивите, за 
които медиите дават по-подробен ана-
лиз, макар и рядко. Статии с високо ка-
чество, в които се говори за някого, кой-
то е наранил партньора си от ревност, 
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наброяват едва 10% от случаите (43% 
са за насилие вследствие пристрастя-
ване). Но обществото има нужда от 
по-отворена и широка дискусия за мо-
тивите зад такива престъпления.

Останалите мотиви за ДННОП, посоче-
ни от медиите, водят до висококачест-
вено отразяване в над 75% от статиите. 
В голямата си част норвежките медии 
са наясно с проблемите, които грави-
тират около насилието, мотивирано от 
социални/остарели норми (20% от ста-
тиите), религия (14%) и хомофобия (14%).

Само една малка част (по-малко от 5% 
във всяка категория) от статиите се оп-
итват да омаловажат причините за ДН-
НОП като хомофобията и социалните 
норми. Нито един автор не се е опитал 
да оправдае или приеме за нормално 
причините за насилието. Също така ак-
тове на насилие, породено от хомоф-
обия или социални норми, почти нико-
га не са отразени неутрално или чисто 
информативно.

Къде се случва домашното и полово 
базирано насилие
Голяма част (78%) от ДННОП, доклад-
вано от норвежките медии, се случва 

вкъщи. Това важи с особена сила за 
физическото и емоционалното наси-
лие, където повече от 80% от статиите 
говорят за насилие, случило се в дома 
на жертвата. Като цяло домът е мяс-
тото, където жертвите би трябвало да 
се чувстват най-защитени и където е 
по-трудно да се забележи насилието.

Точно обратното може да се каже за 
ДННОП, случващо се на обществени 
места. Насилието в паркове, на улица-
та и други е много по-явно и има много 
по-голям шанс да влезе в заглавията на 
медиите, особено в случаите на сексу-
ално и физическо насилие.

Около 6% от случаите са станали в 
държавна институция. Най-често става 
дума за детски градини и училища, дру-
ги институции като болници, затвори и 
други. Няколко широко отразени слу-
чаи на сексуално насилие над деца в 
детските градини затвърди всеобщото 
мнение, че тези места не са сигурни за 
децата, особено когато са в присъст-
вието на учител мъж. От друга страна, 
макар че тези случаи са едва няколко 
на брой, важността им се повишава от 
големия интерес на медиите.

Много малко от случаите, отразени от 
медиите, са за сексуално насилие на 
работното място. Това може да значи, 
че сексуалното насилие на работното 
място е или рядко срещано, или е добре 



34

прикрито от бизнес средите, преди да 
достигне до медиите. 

Жертви
Децата и жените съставляват 97% от 
всички жертви на ДННОП. Като цяло 
случаите с насилие над деца има малък 
превес (51%) над дела на жените (46%).
 

От друга страна, мъжете много рядко 
стават жертви на домашно или полово 
базирано насилие, със само 158 статии 
(2%).

Казуси с жертви от ЛГБТ общността се 
срещат много рядко в широко отразе-
ните случаи, като статиите за тях на-
брояват 64 (по-малко от 1%) от общия 
брой. Отново това може да се обясни 
по два начина – или престъпленията, 
мотивирани от хомофобия, са рядкост, 
или просто медиите не се интересуват 
от тези случаи. 

Въпреки това медиите са по-склонни 
да симпатизират на жертвите в такива 
случаи, като рядко се срещат инфор-
мативни/неутрални статии по темата. 
Това само потвърждава наблюдение-
то, че журналистите не крият отноше-
нието си към насилието, породено от 
хомофобия, било то с оправдателен 
тон или дори одобрителен.

Повече от 60% от репортажите показ-
ват симпатия към жените и децата, 
жертви на ДННОП. Мъжете, от друга 
страна, не получават същото отноше-
ние и медиите в по-голямата си част 
избират неутралния тон, когато съоб-
щават за мъже, жертви на насилие. Мъ-
жете (наравно с ЛГБТ общността) в го-
лямата си част се считат за носещи 
вина за онова, което ги е сполетяло. И 
докато такива статии достигат до 2,1% 
за жертви мъже и 2,3% за жертви от 
ЛГБТ общността, то при жените (1,3%) и 
децата (1%) този дял е много по-нисък. 
Наличието на такива статии е притес-
нително, но е добре, че репортажи, 
които прехвърлят част от вината върху 
жертвата, са сравнително малко, само 
1,2%.

По-малко от 3% процента от норвежки-
те статии, разглеждащи ДННОП, спо-
менават етническата принадлежност 
на жертвата. Най-често това се прави, 
когато жертвата принадлежи към ня-
коя малцинствена група. Като цяло, от-
ношението към членовете на малцин-
ствата е доста неутрално и строго 
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информативно. Само малка част от ста-
тиите за насилие върху член на мал-
цинствена група оправдават насилие-
то и твърдят, че е било заслужено.

Медиите имат доста по разнородно 
мнение по отношение на жертвите от 
норвежки произход, не само в прояве-
ните симпатии, но и в хвърлените об-
винения, че жертвата също носи вина. 
Все пак е добре да се отбележи, че 
това предположение е направено на 
базата на много малко статии, които 
реално отразяват факта, че жертвата е 
от норвежки произход.

Мъжете съставляват най-голям про-
цент на жертви, срещнали насилието в 
институции като затвора. Малко над 
60% от случаите са се случили в дома 
на жертвата, като се има предвид, че 
средно за всички групи този процент е 
78%.

Голям процент от случаите на деца 
жертви също се случва в институции-
те, най-често са детски градини, а това 
са и най-широко отразяваните случаи с 
насилие на деца в норвежките медии

Насилието над членове на ЛГБТ общ-
ността, или поне тези, отразени от ме-
диите, изглежда, се случват най-често 
на обществени места. Не е ясно дали 
този феномен се среща и на другите 

места, тъй като локацията невинаги се 
споменава.

Извършители
Профилът на извършителите е донякъ-
де разнороден, като, очаквано, интим-
ните партньори имат най-висок про-
цент (37%) в статиите, отразяващи 
ДННОП. Родственици като родители 
(20%) и други членове на семейството 
(10%) също съставляват голяма част от 
случаите.

Може би най-интересната част от но-
вините за ДННОП са онези, отразяващи 
социалните норми (2%) и държавните 
институции (6%) като виновни за наси-
лието. Това е важна стъпка напред в 
разглеждането на причините за наси-
лието и социалните и институционални 
норми, които лежат в основата на този 
проблем.

И макар че ДННОП се счита за между-
народен проблем, то наблягането на 
това, че е също държавен и социален 
проблем, показва висок журналистиче-
ски професионализъм.

Групата „Други“ се състои основно от 
извършители, които жертвата е срещ-
нала на работа или училище, както и 
хора, които нямат никаква връзка с по-
страдалите.

Като цяло статиите, отразяващи ДН-
НОП, често казват, че наказанието за 
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виновните не е достатъчно строго, и 
искат по-сериозни присъди. Това важи 
с най-голяма сила за статии, включва-
щи насилие срещу деца и убийство. 
Тази гледна точка се подкрепя и от 
главния прокурор, който често изисква 
по-строги наказания.

Само една малка част от статиите се 
опитва да предаде гледната точка на 
извършителя и да разгледа събитията, 
довели до насилие.

Медиите са особено сурови с извър-
шителите мъже, като в 22% от случаите 
искат по-строго наказание. Също така 
медиите са склонни да не са съпри-
частни с извършители от малцинствата. 
Междувременно норвежци, които са 
извършили насилие, се представят с 
неутрален, информативен тон.

В 50% от случаите на член на семей-
ството (различен от родителите), ви-
новен за насилие, медиите иска много 
строго наказание за извършителя. Съ-
щите не са толкова сурови с родители 
или други лица, несвързани с жертви-
те.

И макар че журналистите често раз-
глеждат отговорността на държавата 
за ДННОП, рядко призовават за драс-
тични мерки, които трябва да се вземат, 
за да се разреши проблемът. Вместо 
това статиите преди всичко разглеж-
дат този проблем с неутрален тон, като 
се фокусират върху реалния анализ на 
ситуацията, а не като апелират да се 
уволняват държавни служители.
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА - АНАЛИЗ
По-често медиите се фокусират върху 
информацията за ДННОП така, както е 
представена от полицията или в съдеб-
ните доклади. Ето защо тези две инсти-
туции се срещат най-често като заин-
тересовани страни в диалога по темата 
в норвежкото публично пространство.

Неофициалният сектор също е широко 
представен, като НПО-та и кризисни 
центрове (които предлагат помощ на 
жертвите) се споменават много често. 
Има повече от 12 неправителствени 
организации, които се считат за основ-
ни заинтересовани страни по тема-
та. Най-бележитата от тях е Фондация 
Стине София, която е замесена в някои 
от най-широко отразяваните случаи 
през анализирания период.

Политиците също се срещат много 
често в материали по темата, заедно 
с местни и централни власти, които 
малко или много определят политика-
та за справяне с ДННОП. Социалните 
служби и особено Норвежката служба 
за закрила на детето (Барневернет) се 
срещат много  често в статиите.

Картата на заинтересованите страни, 
представена на следващата страница, 
представя популярността на тези стра-
ни и какъв ефект имат те според меди-

ите. Мястото им на отвесната ос показ-
ва колко често медиите ги споменават 
като заинтересовани страни. Анализът 
също отчита дали тези хора или инсти-
туции са представени като основни за-
интересовани страни, или като такива 
от второстепенна важност.

Хоризонталната ос сочи отношението 
на медиите към дадената заинтересо-
вана страна.

Този показател цели да покаже връзка-
та между заинтересованата страна и 
отношението ѝ към ДННОП, отразено в 
медиите.

И макар че тази взаимовръзка е далеч 
от идеална, тя показва коя заинтересо-
вана страна представя най-балансира-
на гледна точка по един много сложен 
въпрос.

Хубавото е, че нито една от тях не е 
показала отношение, което предимно 
нормализира или омаловажава наси-
лието. Заинтересовани страни като 
полицията, съда и главния прокурор са 
придружени от предимно неутрално 
представени новини. Част от полиция-
та обаче, като Криминалната разслед-
ваща служба Крипос, изглежда, е ясно 
против насилието.

Съдържанието на статии, в които ме-
диите дават глас на психолози, НПО-
та, кризисни центрове и местни власти, 
обаче е далеч от висококачествено. 
Общественици, като нобеловия лауре-
ат Денис Муквейги (измежду други), 
също предлагат задълбочен анализ и 
добре обоснована гледна точка по те-
мата.
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АНАЛИЗ НА 
МЕДИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ
Автори
Около 40% от статиите, разглеждащи 
ДННОП и публикувани в норвежки ме-
дии в рамките на разглеждания пери-
од, са  подписани от журналиста. Този 
процент е малко по-висок в сравнение 
с тази характеристика в други държа-
ви. Като цяло наличието на име на ав-
тора показва, че статията е сериозна и 
че авторът няма причина да крие името 
си.

Най-изненадващ е фактът, че по-голя-
ма част от статиите (58%) за ДННОП са 
писани от мъже. 41% са написани от 
жени и една малка част са подписани 
от група, съдържаща и мъже и жени.

Съдържанието, създадено от група, 
предлага и най-много качествени ста-
тии, като повече от 60% от тях са висо-
кокачествени и дават анализ и причини 
за възникване на деянието.

Авторките като цяло предлагат по ана-
литични текстове, докато авторите 
по-често се придържат към информа-
цията, предлагана от полиция и други 
официални източници. 

Много малко от статиите, които норма-
лизират или омаловажават насилието, 
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са подписани. Както вече споменахме, 
такива статии по-често са анонимни.

Дължина на статията
Основно правило е, че по-дългите ста-
тии предлагат по-задълбочен анализ и 
по-добро разбиране на темата. Такъв е 
случаят и при статиите за ДННОП. Оч-
аквано, статии, съдържащи до 750 сим-
вола (включително разстоянието меж-
ду думите), предпочитат да предоставят 
само официална информация и поради 
това почти 60% от тях са с неутрален 
тон. 

Дълги статии с повече от 1500 симво-
ла, от друга страна, по-често изразяват 
някакво мнение. Висококачественият 
анализ и възгледите, които заклеймяват 
насилието, имат нужда от повече място 
и повече думи, за да се изрази мнение-
то по тази сложна тема. Затова повече 
от 50% от статиите предлагат задълбо-
чен анализ на ситуацията.

Друго интересно заключение от стати-

ите в Норвегия в частност е обемът 
статии във всяка група. Кратките ста-
тии достигат до едва 15,7% от общия 
брой, докато повече от половината 
(58%) от статиите се считат за дълги. 
Обикновено пропорциите на тези гру-
пи са сравнително равни.

Обхват на медиите
Последното важно качество на статии-
те за ДННОП е обхватът на медията, 
която ги публикува.

Още веднъж, за разлика от други дър-
жави, в Норвегия по-голяма част от 
статиите (71%) са публикувани от мест-
ни медии, които покриват определен 
регион или град. 

И макар че няма голяма разлика в начи-
на, по който местни и национални ме-
дии говорят за проблема, местните но-
винари предлагат уникален поглед над 
проблемите на общността, в която се 
е случило насилието. Фактът, че клюки 
и събития се разпространяват много 
бързо в малките общности, не пречи на 
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местните медии да запазят анонимнос-
тта на жертвите. Също така се въздър-
жат да навлизат в ненужни подробнос-
ти, които биха наранили близките на 
пострадалите. 

Класация на медиите
Класацията на медиите, представена в 
този текст, има за цел да установи пре-
обладаващото отношение към домаш-
ното насилие и насилието, основано 
на пола, на 15 от водещите новинарски 
сайтове в Норвегия. Медиите, включе-
ни в тази класация, са сред най-попу-
лярните в страната според компанията 
за анализ на интернет пространството 
СимиларУеб.

Само медии, които са публикували по-
вече от 20 статии по темата в рамки-
те на анализирания период, се квали-
фицират за класацията. Това изключва 
медии, занимаващи се със спорт и фи-
нанси, някои от които са сред най-по-
пулярните в страната.

Всяка интернет страница е предста-
вена на база отразяването на ДННОП 
през анализирания период. Таблицата 
предлага информация за общия брой 
публикувани статии, както и катего-
ризация според отношението им към 
насилието. Цветовото обозначение е 
включено в таблицата с цел по-лесното 
разчитане на данните и разграничава-
не на статии с високо качество, строго 
информативни и с неподходящо съдър-
жание.

Медиите са класирани според ДННОП 
индекса, изчислен от екипа. Индексът 
взема под внимание броя качествени 
статии и броя статии с неподходящо 
съдържание. Специални коефициенти 
са използвани за всеки тип статии, след 
което съдържанието е оценено и об-
общено.

Индексът представлява качеството на 
статиите за ДННОП, публикувани от 
всяка отделна медия. Колкото по-висок 
е индексът, толкова по-качествени са 
статиите. Следователно индекс 0 оз-
начава, че тази медия публикува само 
статии, които нормализират или ома-
ловажават насилието. От друга стра-
на, оценка от 10 (най-високата) би била 
дадена на хипотетичен новинарски 
уебсайт, който публикува само високо-
качествени статии, предлагащи задъл-
бочен анализ на проблема.

Индекс 5 показва, че това е интернет 
страница, която представя темата ос-
новно в неутрална светлина или пуб-
ликува еднакво количество качествени 
статии и статии, които омаловажават 
насилието. Стойности над средните 
показват, че медията предлага по-ско-
ро качествено съдържание, докато 
такива под средното сочат, че страни-
цата предлага статии за насилие пре-
димно като сензация.

Както се вижда от резултатите, всеки 
един от сайтовете има по-скоро по-
зитивен индекс, което е гаранция, че 
те предлагат съдържание, което не 
съдържа опетняване на жертвите или 
омаловажаване на ДННОП.

Средна оценка от 8,3 показва, че меди-
ите в Норвегия са добре запознати с 
проблема и имат необходимите сред-
ства да го представят с нужното ува-
жение. Задълбочен, смислен анализ на 
ДННОП в никакъв случай не е рядкост, 
като всъщност той превъзхожда неу-
тралните, информативни статии в ня-
колко медии.

Пълния списък с 50-те най-популярни 
норвежки интернет страници през август 
2020 г. може да намерите тук - https://www.
similarweb.com/top-websites/norway/

https://www.similarweb.com/top-websites/norway/
https://www.similarweb.com/top-websites/norway/
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Източник Брой статии Индекс

 Висококачествени  
статии

Строго 
против Неутрални Омаловажаващи ПБН е 

нормално/ок
Общ брой 

статии
ДННОП 
индекс

tb.no 14 0 14 0 0 28 9.0

dagbladet.no 41 5 40 1 0 87 8.9

nordlys.no 20 11 19 0 0 50 8.8

dt.no 10 6 7 1 0 24 8.8

adressa.no 29 7 41 0 0 77 8.4

nettavisen.
no 33 8 50 0 0 91 8.4

aftenposten.
no 49 15 79 0 0 143 8.3

bt.no 44 15 71 0 0 130 8.3

fvn.no 21 7 34 0 0 62 8.3

vg.no 58 31 91 0 0 180 8.3

h-avis.no 11 4 20 0 0 35 8.1

abcnyheter.
no 32 14 58 0 0 104 8.1

ba.no 14 11 26 1 0 52 7.9

tv2.no 31 20 68 0 0 119 7.9

dagsavisen.
no 5 4 27 0 0 36 7.1
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КАЗУСИ
КАЗУС 1 – Служител в детска градина 
обвинен в изнасилване на дете

Резюме: На 2 февруари 30-годишен мъж, 
служител в детска градина в Берген, е 
задържан с обвинение, че е изнасилил 
5-годишно дете. Според полицията де-
тето е било изнасилено поне веднъж 
през януари същата година. Мъжът е за-
творен за четири седмици със забрана 
за посещения и кореспонденция. Раз-
питван е от полицията и апартаментът 
му е бил претърсен. Досега не е бил на-
казван и няма досие в полицията. Служи-
телят е бил разпитан, но не се признава 
за виновен според адвоката му, Кай Ви-
гум. В изявление Сесилия Валъвик, по-
мощник-адвокат на жертвата, споделя, 
че според родителите на детето то е в 
добро здраве. Няколко години по-рано 
Берген е разтърсен от поредица от слу-
чаи на деца, изнасилени в детска гради-
на. През октомври 2017 г. мъж, служител 
в детска градина, е бил осъден на десет 
години затвор за изнасилване на седем 
момчета, които учат там. 

Отразяване: Новината е отразена 
от няколко национални и местни 
вестника с информативен и неутрален 
тон. След като арестуваният мъж е 
доказан за виновен, повечето медии се 
придържат към фактите със заглавия 
като „Служител в детска градина 
обвинен в изнасилване на петгодишно 
дете“. Списанието на Националния съюз, 
„Фагбладет“, и няколко други национални 
и местни издания публикуват интервю 
с Работническия съюз на Берген и 
с мъж, служител в детска градина – 
„Служител в детска градина арестуван 
за изнасилване на дете (5): Важно е да 
не мълчим, ако има насилие в детските 
градини, казва директорът“; „Нов случай 
на изнасилване на дете в детска градина 
разтърси Берген и създава атмосфера на 
недоверие между родителите и мъжете 
служители“.

Заинтересовани страни: Адвокатът на 
обвиняемия, Каи Вигум, каза,че служи-
телят, обвинен в изнасилването, сътруд-
ничи с полицията, но отказва коментар 
и напомня на общността, в интервю за 
Бергенсависен, че всеки е невинен, до 
доказване на противното.

Съдът, като друга заинтересована стра-
на, решава, че в полза на разследването 
ще е да заседава при закрити врата, тъй 
като свидетелите може да се повлияят 
от информацията в медиите. 

Според Гри Бенедикт Халсет, съветник 
по комуникациите към полицията, поли-
цията в област Берген, собствениците 
на детската градина и няколко профе-
сионални организации организирата 
среща с работодатели и родители, за да 

МЪЖ ОБВИНЕН В ИЗНАСИЛВАНЕ НА 
ДЕЦА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА (5) 
ba.no

НОВ СЛУЧАЙ НА ИЗНАСИЛВАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТ-
СКА ГРАДИНА РАЗТЪРСИ БЕРГЕН И СЪЗДАВА 
АТМОСФЕРА НА НЕДОВЕРИЕ МЕЖДУ РОДИТЕ-
ЛИТЕ И МЪЖЕТЕ СЛУЖИТЕЛИ

http://ba.no
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има дадат информация по случая и да 
разсеят неоснователните притесне-
ния. Област Берген е в постоянен диа-
лог със собствениците на детската 
градина и полицията. Областната упра-
ва също е назначила група за психоло-
гическа подкрепа, която да подпомага 
всички засегнати. Директорът, отгова-
рящ за детските градини към област 
Берген, Трина Самюелсберг, споделя, 
че това е един от най-лошите случаи за 
региона. Областните власти искат дет-
ските градини да са безопасно и пози-
тивно място за децата.Адвокатът към 
полицията, Ели Валхайм, казва, че е съз-
дадена телефонна линия, на която слу-
жители в детски градини и родители 
могат да се обаждат. Тя също коменти-
ра, че са получили много обаждания от 
родители, които искат да знаят дали 
детето им не е замесено, но тя няма ко-
ментар по въпроса. 

Друга основна заинтересована страна 
е Норвежкият съюз на заетите в об-
ластни и частни сектори. Съюзът е за-
почнал инициатива за национална сре-
ща на мъжете, работещи в детски 
градини. Кристиан Майер, директор на 
съюза, коментира, че градският съвет 
на Берген е уверил, че всички служите-

ли ще имат право на платен отпуск, за 
да участват в работни групи от служи-
тели мъже, състоящи се от асистенти, 
детски работници, експерти по обра-
зованието и членове на борда на дет-
ските градини. Майер е казал, че някои 
мъже се чувстват засрамени, че са из-
брали такава професия.

Такъв е случаят на Даниел Лилестол. В 
статия за списание „Фагбладед“ той ко-
ментира, че мерки като оставянето на 
вратата на тоалетната отворена, кога-
то помагаш на дете, или забраната за-
местници да водят децата до тоалетна 
помагат да се предотврати насилието. 
Но се страхува, че ако тези случаи про-
дължат, никой мъж няма да иска да ра-
боти в детска градина. Също така той 
добавя, че децата имат нужда от мъже, 
които да са им модел на подражание, 
но в момента се усеща атмосфера на 
недоверие между родителите и мъже-
те, служители в детски градини.

Преглед на насилието: Макар че пове-
чето медии публикуват просто новини 
с фактите по случая, няколко вестника 
се фокусират върху историята на изна-
силването на деца в детски градини в 
Берген и като цяло в Норвегия, а други 
медии публикуват материали за про-
дължаващата битка с насилието и бъ-
дещите мерки, които да се справят с 
проблема. Представители на фондация 
„Стине София“, организация за борба за 

СЛУЖИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА АРЕСТУВАН 
ЗА ИЗНАСИЛВАНЕ НА ДЕТЕ (5): ВАЖНО Е ДА 
НЕ МЪЛЧИМ, АКО ИМА НАСИЛИЕ В ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНИ, КАЗВА ДИРЕКТОРЪТ
fagbladet.no

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИМАТ 
НАЙ-ВАЖНАТА РОЛЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ФОНДАЦИЯ „СТИНЕ СОФИЯ“ ОБИКАЛЯТ ДЕТ-
СКИТЕ ГРАДИНИ И ИЗНАСЯТ ЛЕКЦИИ ЗА НА-
СИЛИЕТО, ТОРМОЗА, ОБХВАТА МУ, ПОСЛЕ-
ДИЦИТЕ ОТ НЕГО И ДОБРИТЕ, ЛОШИТЕ И 
НЕЗАКОННИТЕ ТАЙНИ.
bygbladet.no

http://fagbladet.no
http://paper.opoint.com/?id_site=19532&id_article=21071&code=139


44

правата на децата, обикалят различни 
детски градини и изнасят лекции за на-
силието и тормоза, последиците от 
него и добрите, лошите и незаконните 
тайни. Фондацията разговаря с деца и 
родители за ролята и властта на слу-
жителите в детските градини, и обуча-
ва работещите в тези институции.

Министърът на образованието Иселин 
Нибо коментира, че студентите трябва 
да имат достатъчно познания по темата 
за насилието над деца, когато завърш-
ват обучението си за служители в дет-
ски градини. Въпреки това и студенти-
те, и фондация „Стине София“ твърдят, 
че курсовете, предлагани от универси-
тетите, не са достатъчни.

КАЗУС 2 – Дете малтретирано в детска 
градина

Резюме: Служител в детска градина е 
осъден от Областния съд в Ярен, Нор-
вегия, за многократно изнасилване на 
петгодишно момиче. Осъден е на 2 го-
дини и 7 месеца затвор и 130 000 нор-
вежки крони компенсация за момичето. 
Съдът единодушно отсъжда, че мъжът 
е създавал и притежавал порнограф-
ски материали. Докосвал е момичето 
при всеки удобен случай, като за по-
следния се е разбрало, след като де-
тето е разказало на майка си. Извърши-

телят загубва работата си в детската 
градина, където е бил служител от ня-
колко години. Освен това в бъдеще му 
е забранено да работи на други места 
с деца или подрастващи.

Отразяване: Новината е отразена от 
множество национални и регионални 
вестници в Норвегия. Повечето от тях 
обаче копират историята, без да доба-
вят информация към нея. За норвежки-
те медии е типично да отразяват сексу-
ално посегателство обективно, без да 
издават лична информация за жертвата 
или извършителя. Тонът е неутрален, 
използват се официални термини и 
липсват емоционални нюанси или 
думи, които биха прибавили нотка на 
сензация или шок към историята. Въ-
преки това в много заглавия случаят е 
представен като „изнасилване“, защото 
докосването на детските гениталии 
може да се счете за еквивалент на из-
насилване в Норвегия. Споменава се 
също, че случаят е бил емоционално 
натоварващ за служителите и управи-
теля на детската градина. 

Заинтересовани страни: Главните за-
интересовани страни са съдът и ко-
легите на обвиняемия. Съдът много 
внимателно е изслушал показанията 
на детето по време на разпитите, като 
това е включвало и как то е било до-
косвано от мъжа „през цялото време“. 

НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СЕ НАУЧИМ КАК ДА ГОВО-
РИМ ЗА НАСИЛИЕТО. ИМА НУЖДА ОТ МЕТО-
ДИ, КОИТО ДА КАЗВАТ КАК ДА ГОВОРИМ НА 
ДЕЦАТА ЗА НАСИЛИЕТО.

СЛУЖИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА ОБВИНЕН В 
ИЗНАСИЛВАНЕ
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Областният съдия Ингярд Фауст пише 
в присъдата, че обвиняемият явно не 
е мислил много за причините, поради 
които детето би излъгало, че я е докос-
вал по гениталиите, след като неговата 
и нейната версия съвпадат, макар че 
той отрича да я е докосвал по интим-
ните части. Освен това съдът подчер-
тава, че става дума за множество слу-
чаи на насилие през целия период на 
престой на детето в детската гради-
на, което говори, че преди това тя не 
се е сблъсквала с подобни проблеми. 
А фактът, че подсъдимият е възрастен 
човек, на когото родителите и детето 
трябва да имат доверие, прави нещата 
още по-лоши. Съдът още добавя, че из-
вършителят се е възползвал от ситуа-
ции, в които детето е било най-уязвимо 
– когато няма как друг да ги види.

Колегите на мъжа споделят, че през 
учебната 2017-2018 г. той е изразил 
загриженост, че момичето е толкова 
привързано към него и имало нужда 
от толкова много внимание, че той не 
успявал да се грижи и за другите деца. 
Тогава другите служители са го по-
съветвали, че той е възрастният в от-
ношенията и трябва да сложи някакви 
граници, но той не пожелал. Мислели 
са си, че „има твърде близки физически 
контакти с детето“.

Управителят на детската градина в об-
ластта обяснява, че е невъзможно на-
пълно да се предотвратят такива слу-
чаи, но могат значително да намалеят, 
ако в средите на професионалистите, 
които работят с деца и подрастващи, 
се създаде култура за обратна връзка, 
така че всеки служите да може да дава 
коментари за колегите си, дори да не 
става дума за случаи на насилие.

Обвиняемият се опитва да защити 
действията си, като посочва, че на слу-
жителите в детски градини често им се 
налага да докосват децата по коремче-

то или гърба, дори когато те са голи. Но 
неговите колеги не смятат такова по-
ведение за нормално и споделят, че 
детето е прекарвало необичайно мно-
го време в скута на мъжа.

Преглед на насилието: Описаната тук 
история е част от голям брой новини и 
анализи, свързани с насилието над деца 
и педофилията в норвежките медии. За 
разлика от други подобни новини, тук 
Барневернет (Норвежката служба за-
крила на детето) не присъства и няма 
статии за важността от приучване дори 
на малките деца, в детската градина, 
как да разпознават и да реагират на 
сексуалното или физическото насилие. 
Фактът, че детето е споделило с майка 
си, показва, че то е достатъчно разсъд-
ливо да потърси помощ, или може да 
предположим, че е било информирано 
за рисковете. Самата жертва не е оп-
исана в състрадателен тон, което не 
е изненадващо за норвежките медии. 
А фактът, че съдът се е съсредоточил 
върху историята на детето, показва как 
работи норвежката система за защи-
та на детето, където има специфични 
начини за разпитване на деца, които 
са адаптирани за всяко отделно дете, 
което се предполага, че е малтретира-
но. От статиите става ясно, че този вид 
насилие е строго осъждан.

Управителят на детската градина под-
чертава, че предотвратяването на на-
силието над деца може да стане, като 
се внедри такава култура за обратна 
връзка сред служителите. И също до-
бавя, че една добра насока за това как-
во е подходящо поведение спрямо де-
тето е да помислим дали дадена 

ТОЙ СЪЩО Е ОБВИНЕН, ЧЕ ИМА ДОСТЪП ДО 
СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ 
НАД ДЕЦА. ПРИЗНАВА, ЧЕ Е ТЪРСИЛ ПОДОБ-
НИ НЕЩА В ИНТЕРНЕТ.
p4.no
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практика би била подходяща, ако роди-
телите на детето са в същата стая. 

Областният управител на Ярен подчер-
тава, че е важно да се докладват на по-
лицията всички предполагаеми случаи 
на насилие, без да се толерират по-ле-
ките такива. Този случай е бил доклад-
ван навреме. Двама от административ-
ните служители в областта обещават, 
че ще направят всичко по силите си да 
се поучат от този и други случаи и ще 
внедрят опита в практиката. Дискутира 
се и дали да не се представи списък с 
правила, които ясно да казват какво е 
правилно и какво не е да се прави на 
едно дете, но досега това не е извър-
шено.

Управителят на детската градина също 
подчерта, че е важно да се научим да 
анализираме поведението на колеги-
те си, защото служителите в детски-
те градини работят в близост един до 
друг и до децата и понякога е трудно 
да отсъдиш кое поведение е подходя-
що и кое не е. Това става ясно впослед-
ствие. В разглеждания случай колегите 
на извършителя са забелязали, че дете-
то прекарва твърде много време в ску-
та му.

Хубавото е, че веднага щом е станало 
ясно какво е направил мъжът, са раз-
питани всички деца, дори и тези, които 
вече не посещават тази градина. Всич-
ки са отрекли да имат такива случки.

КАЗУС 3 – Убийството на Яне Ямтланд

Резюме: Жена на име Яне Ямтланд, на 
36 години, изчезва на 29 декември 2017 

г. Тялото ѝ е намерено през януари, 
след като съпругът ѝ Свайн Ямтланд 
казва на полицията къде може да е то. 
Разследването показва, че Яне Ямтланд 
е била застреляна в главата с 9-ми-
лиметров пистолет и захвърлена във 
река Глома с 38 килограмов акумула-
тор, завързан за тялото ѝ. Кървави пет-
на са намерени около и в къщата на съ-
прузите, в колата им, в центъра 
Брумундал, както и по стоманените 
елементи на моста „Айд“, над река Гло-
ма. Свайн Ямтланд е арестуван, отрича 
да е убивал съпругата си, но признава, 
че той е хвърлил тялото ѝ в реката, а 
впоследствие е осъден на 18 години 
затвор.

Отразяване: По-голямата част от он-
лайн изданията подхождат към новина-
та с доста неутрален тон, като някои от 
тях навлизат в детайли за случилото се. 
Тъй като отразяването на случая става 
през ноември и декември 2018 г., почти 
година след убийството по-голямата 
част статиите са фокусирани върху са-
мото дело и присъдата. И макар че по-
вечето просто да препредават истори-
ята от самото начало с неутрален език, 
няколко издания цитират думи на про-
курора по делото, който е негативно 
настроен към Свайн Ямтланд и иска 

ТРЯБВА ДА СЪЗДАДЕМ ПО-ДОБРА КУЛТУРА 
ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.
JÆRBLADET

УБИЙСТВОТО НА ЯНЕ ЯМТЛАНД  ИЗГЛЕЖДА 
КАТО ЕКЗЕКУЦИЯ
vol.no
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максимална присъда. Такива примери 
са „Убийството на Яне Ямтланд изглеж-
да като екзекуция“ или „Хладнокръвен 
и пресметлив убиец“. Една-единствена 
статия цитира брата на Яне Ямтланд в 
заглавието на статията – „Много 
по-брутален, отколкото очаквах“. В по-
вечето статии фокусът пада върху спе-
кулациите около случилото се и как е 
протекло разследването. В много пуб-
ликации е цитиран главният прокурор, 
който обвинява Свайн Ямтланд в пре-
думишлено убийство, докато адвокати-
те на съпруга твърдят, че самата Яне е 
дръпнала спусъка и се е наранила по 
време на семеен скандал. Поредицата 
от статии приключва с издаването на 
присъдата на 10 декември 2018 г. Свайн 
Ямтланд трябва да излежи 18 години 
затвор, да заплати 400 000 шведски 
крони на всяко от децата си (по това 
време децата са на 11 и 13  години), а 
адвокатите му казват, че той възнаме-
рява да обжалва.
 

Заинтересовани страни: Най-често 
срещаната заинтересована страна в 
случая е прокурорът Ирис Стурос. Тя е 
цитирана в много случаи, в няколко 
статии заради мисията си да докаже, че 

Свайн наистина е застрелял жена си, а 
не че просто се е опитал да се отърве 
от тялото ѝ. Друга заинтересована 
страна е полицията и по-точно Нацио-
налната криминална разследваща 
служба (Крипос). Една от статиите се 
фокусира изцяло върху разпита, който 
Ирис Стурос провежда на патолога 
Айдън Колстад, който твърди, че ако 
Свайн Ямтланд не беше дал информа-
ция на полицията къде да търсят тяло-
то, то никога нямаше да бъде намере-
но. Братът на жертвата Тарио Орфайм 
е цитиран, след като е издадена присъ-
дата, че е облекчен, че съдът е повяр-
вал на прокурора на сто процента. 
Главният съдия Тронд Кристоферсен 
по време на произнасянето на присъ-
дата нарича Свайн Ямтланд „пресмет-
лив и хладнокръвен убиец“, като така 
се фокусира върху важността на тази 
присъда.
 

Преглед на насилието: Наративът в 
медиите, свързан с това престъпление, 
не е като за случай на домашно наси-
лие. По-скоро статиите се съсредото-
чават върху връзката между двамата 
партньори и какво точно се е случило 
между извършителя и жертвата. И до-
като приятелка на Яне Ямтланд твърди, 
че тя е обмисляла да подаде докумен-
ти за развод, няма други споменавания 
на малтретиране или домашно наси-
лие. Тъй като множеството от статии-
те се фокусират върху съдебния про-

СВАЙН ЯМТЛАНД ОСЪДЕН ЗА УБИЙСТВОТО 
НА ЯНЕ ЯМТЛАНД: „ХЛАДНОКРЪВЕН И ПРЕС-
МЕТЛИВ УБИЕЦ“ 
vg.no
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цес, основната тема остава дали Свайн 
Ямтланд е убил съпругата си нарочно, 
или тя сама се е застреляла по време 
на семейна свада в дома им.

КАЗУС 4 – Норвежката знаменитост 
Юлио Копсенг осъден за изнасилване

Резюме: През 2018 г. норвежката звез-
да и телевизионен танцьор Юлио Коп-
сенг е съден за изнасилването на две 
жени – през 2006 и 2012 г. По това вре-
ме, от 2016 г., Копсенг вече излежава 
21-годишна присъда за тежко сексуал-
но посегателство над общо 19 жени. 
Двата нови случая включват бивша при-
ятелка и друга по-възрастна жена.

Отразяване: Случаят привлече широко 
медийно и обществено внимание , ко-
гато Юлио Копсенг (на 41 години) беше 
съден за втори път през ноември 2018 
г. заради своя статут на (полу-) звезда. 
Повечето медии отразяват случая с не-
утрален или леко негативен тон. Стати-
ите съдържат основно факти, свързани 
или със сегашното, или с предишното 
дело. И все пак много от заглавията 
наблягат на факта, че Копсенг е зако-
равял престъпник – „Прокурорът иска 
да съди Копсенг за две нови изнасил-
вания“, „Юлио Копсенг осъден отново 
за изнасилване“. Един от двата нови 
случая включва жена, на 33 години, по 
време на процеса, която е имала връз-
ка с обвиняемия през 2006 г. и която 
твърди, че той я е насилвал да правят 
секс и я е малтретирал пет пъти през 
това време. Другата жена, 44-годишна, 

през 2018 г. твърди, че бившият ѝ коле-
га Копсенг я е дрогирал през 2012 г. и 
я е изнасилил. И двете жени обвиняват 
Копсенг съответно през 2015 и 2016 г., 
когато първото му дело започва да на-
бира внимание.

Заинтересовани страни: Основните 
заинтересовани страни са прокурорът 
по делото Ане Еванг и полицията. Една 
от статиите твърди, че полицията опис-
ва Копсенг като най-активния изнасил-
вач в Норвегия. Изданията са едино-
душни и се фокусират главно върху 
твърденията на жертвите, и само ня-
колко споменават разследването, 
по-ранните случаи или други гледни 
точки.

Преглед на насилието: Случаят не е 
отразен по начин, който да предста-
ви случилото се като домашно наси-
лие. Основната тема и фокус на всич-
ки статии, без значение от медията, 
са да се покаже, че Юлио Копсенг е 
закоравял насилник, който вече е по-
лучил максимална присъда от 21 годи-

ПРОКУРОРЪТ ПО ДЕЛОТО СЪДИ ЮЛИО КОП-
СЕНГ ЗА ДВЕ НОВИ ИЗНАСИЛВАНИЯ 
adressa.no
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ни затвор, и няма как да бъде осъден 
на повече въпреки двата нови случая. 
И докато в почти всички статии двете 
жертви са цитирани дословно, това 
не предизвиква дискусия за после-
диците от сексуалното насилие като 
цяло и в двата конкретни случая. Няма 
ясен диалог за причините, превенци-
ята и като цяло осъзнаването на про-
блема. И макар че една от статиите е 
интервю с Марте Стайнман, жената, 
изнасилена през 2006 г., това също 
не предизвиква по-сериозен диалог. 

ПРАВНА УРЕДБА 
на обществените отношения, 
свързани с отразяване на случаи 
на насилие, основано на пола, и 
домашно насилие в медиите

България

Общ преглед
Като цяло уредбата на обществените 
отношения, свързани с отразяване на 
случаи на насилие, основано на пола, 
и на домашно насилие са обект на 
уредба най-вече от инструментите на 
„мекото право“ (напр. етични правила, 
препоръки и т.н.). Това правило важи 
и за България. По-внимателният пре-
глед на медийната уредба изобщо, а 
не единствено с фокус върху случаите, 
свързани с домашно насилие и наси-
лие, основано на пола, дават цялост-
ната картина на факторите от правна 
гледна точка, които предопределят 
проблемите, свързани с този тип отра-
зяване.

Конституцията на Република България 
въздига и закрепва свободата на из-
разяване като основно човешко право 
в чл. 39, чиято алинея 1 гласи: „Всеки 
има право да изразява мнение и да го 
разпространява чрез слово – писмено 
или устно, чрез звук, изображение или 
по друг начин.“ Същевременно алинея 
2 очертава границите на свободното 
слово. Те се явяват своеобразна га-
ранция на баланса между интереса на 
отделния индивид и неговата консти-
туционно установена възможност за 
себеизява, от една страна, и гаранти-
рането на цялостния правов ред и об-
ществения интерес, от друга. Член 39 
се намира във функционална връзка с 
чл. 40 (свобода на печата) и чл. 41 (пра-
во на информация) от Конституцията. 
Tе образуват т.нар. комуникационни 
основни права. Трите текста дават ос-
новата за упражняване на свободата 

ОБВИНЯВА ПОЛИЦИЯТА, ЧЕ Е СКРИЛА ДОКА-
ЗАТЕЛСТВО ОТ ФЕЙСБУК. ПОЛИЦИЯТА КАЗВА, 
ТОЙ НЕ Е РАЗБРАЛ.
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на слово в съответствие с междуна-
родните стандарти и общопризнатите 
демократични ценности, закрепени в 
Конституцията. Конституционният съд 
дава задължително тълкуване на кому-
никационните права, като със своето 
решение от 1996 г.2 отговаря на различ-
ни неясноти по прилагането им и обо-
гатява значително практиката в тази 
сфера.

Основни правни актове

Закон за радиото и телевизията
Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) 
е основният нормативен акт, който 
урежда обществените отношения в 
медиите, така както в България няма 
закон за печата, поради което онлайн 
и печатните издания не са обхванати 
от изрична уредба. Това от своя стра-
на създава немалко проблеми, вклю-
чително в случаите на отразяване на 
насилие, основано на пола, и домашно 
насилие.

В България е възприет единен регула-
торен подход, свързан с концентрира-
не на властническите правомощия по 
отношение на медийната регулация в 
единен надзорен регулаторен орган 
в лицето на Съвета за електронни ме-
дии, и правилата, по които се уреждат 
обществените отношения в сферата на 
радио- и телевизионната дейност, са 
уредени най-вече от Закона за радиото 
и телевизията.

Съветът за електронни медии (СЕМ) в 
България е независим, специализиран, 
административно-регулаторен орган. 
Той осъществява надзор в съответ-
ствие със Закона за радиото и теле-
визията. СЕМ следва да осъществява 
своята дейност, ръководейки се от ин-
тересите на обществото, като защита-
ва свободата и плурализма на словото 
и информацията и независимостта на 

2Решение на КС № 7 от 1996 г., ДВ, бр. 55 от 1996 г.

доставчиците на медийни услуги (чл. 
20, ал. 2 от ЗРТ). Неслучайно като прин-
цип е изведена защитата именно на 
свободата на словото като обща цен-
ностна категория на българския пра-
вен модел.

СЕМ дава становища по одобряването 
на бюджета на националните радио и 
телевизия (Българското национално 
радио и Българската национална теле-
визия), като основните му правомощия 
са свързани с издаване на лицензии за 
радио- и телевизионни дейности. Пра-
вомощията на СЕМ са изцяло в съот-
ветствие с Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 10 март 2010 г. за координирането 
на някои разпоредби, установени в за-
кони, подзаконови и административни 
актове на държавите членки, отнасящи 
се до предоставянето на аудиовизуал-
ни медийни услуги (Директива за ау-
диовизуалните медийни услуги). Този 
документ задава структурата на ос-
новните правни институти, които фор-
мират българската медийна среда. Тя 
задава основната терминология в съ-
ответствие с правото на Европейския 
съюз, като определя от части и режима 
на двете национални медии – Българ-
ско национално радио и Българска на-
ционална телевизия. Също така урежда 
въпросите, свързани с търговските съ-
общения, спонсорството, защитата на 
децата, издаването на лицензии и т.н. 
Понастоящем, ако програмата се раз-
пространява чрез радиочестотен спек-
тър, ЗРТ предвижда лицензиране, а 
ако се разпространява чрез кабел или 
сателит, се предвижда регистрация. 
За нелинейните услуги се предвижда 
уведомителен режим. Нелинейни (ме-
дийни услуги по заявка) са медийните 
услуги, предоставени от доставчик на 
медийни услуги за гледане/слушане 
на предавания в избран от потребите-
ля момент по негова лична заявка въз 
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основа на каталог на предавания, под-
брани от доставчика на медийни услу-
ги.

Основните медийни понятия, свързани 
с доставчик на медийна услуга, редак-
торска отговорност, аудиовизуални 
и радиопрограми, също са в съответ-
ствие с правото на Европейския съюз. 
Според ЗРТ доставчиците на медийни 
услуги са обществени и частни. Пове-
чето промени в ЗРТ са направени през 
2010 г. и по-късно през 2018 г., кога-
то законът значително се подобрява. 
Нова по-сериозна промяна предстои 
през 2020 г. с приемането на новата 
Директива (ЕС) 2018/1808 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 14 ноем-
ври 2018 г. за изменение на Директива 
2010/13/ЕС за координирането на ня-
кои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни акто-
ве на държавите членки, отнасящи се 
до предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги). Проектът 
е обект на обществено обсъждане и 
предстои да бъде приет през ноември 
2020 г. от българския парламент.

Основни принципи
Принципите на свобода на изразяване-
то и плурализма, на достъпа до инфор-
мация и на независимост на доставчи-
ците на медийни услуги от политически 
и икономически зависимости са зало-
жени като основа в закона. Медийните 
услуги не бива да подбуждат към ом-
раза или дискриминация, основана на 
раса, пол или националност.
Основните принципи, за които Съветът 
за електронни медии следи, са предви-
дени в чл. 10 от ЗРТ, като според него 
при осъществяването на своята дей-
ност доставчиците на медийни услуги 
се ръководят от следните принципи:

1. гарантиране на правото на свобод-
но изразяване на мнение;

2. гарантиране на правото на инфор-
мация;

3. запазване на тайната на източника 
на информация;

4. защита на личната неприкоснове-
ност на гражданите;

5. недопускане на предавания, внуша-
ващи нетърпимост между гражда-
ните;

6. недопускане на предавания, кои-
то противоречат на добрите нрави, 
особено ако съдържат порногра-
фия, възхваляват или оневиняват 
жестокост или насилие, или под-
буждат към ненавист въз основа на 
расов, полов, религиозен или на-
ционален признак;

7. гарантиране на правото на отговор 
в програмите;

8. гарантиране на авторските и срод-
ните им права в предаванията и 
програмите;

9. съхраняване на чистотата на бъл-
гарския език.

Всяко мнение може да бъде изразява-
но свободно в медиите. Журналисти-
те и творческите работници, сключили 
договор с доставчици на медийни ус-
луги, не могат да получават инструкции 
и указания за упражняването на тяхна-
та дейност от лица и/или групи извън 
органите на управление на доставчи-
ците на медийни услуги. Публична кри-
тика спрямо доставчици на медийни 
услуги от страна на работещи в тях не 
е нелоялност към работодателя. Жур-
налистите, сключили договори с дос-
тавчици на медийни услуги, имат право 
да откажат да изпълнят възложена за-
дача, ако тя не е свързана с изпълнение 
на разпоредбите на този закон или на 
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съответните договори и противоречи 
на техните лични убеждения; не може 
да бъде отказвана техническо-редак-
ционна обработка на програмен ма-
териал и на новини. Между собстве-
ниците и/или управителните тела на 
доставчиците на медийни услуги и 
журналистите, сключили договори с 
тях, могат да се договорят редакцион-
ни статути за работата в областта на 
публицистиката. Редакционният статут 
трябва да съдържа конкретни опреде-
ления и мерки за защита на свободата 
и персоналната отговорност на жур-
налистическия труд при изпълнение на 
поставената задача; защита на журна-
листите; професионално-етични норми 
за журналистическата дейност в съот-
ветните доставчици на медийни услуги; 
начините за вземане на решения, които 
се отнасят до журналистическата дей-
ност; създаване на вътрешен орган за 
разрешаване на възникнали спорове 
при журналистическата работа. Дос-
тавчиците на медийни услуги имат пра-
во също така да получават необходи-
мата им информация от държавните и 
общинските органи, ако тя не съдържа 
предвидена от закон тайна. Правото на 
информация е в съответствие с право-
то на Европейския съюз, но също така и 
с друг изключително важен акт – Закона 
за достъп до обществена информация, 
който също е изменян неколкократ-
но от 2007 г. насам. Доставчиците са 
длъжни също така да използват точно и 
нетенденциозно получената информа-
ция, както и да предоставят информа-
ция за своята дейност в предвидените 
от закона случаи.

Основен недостатък на ЗРТ е липсата 
на уредба по отношение на печатни и 
онлайн издания. Уредбата на закона 
обхваща единствено радио- и теле-
визионното излъчване, което е една 
от основните причини за липса на за-
дължения и санкции, които да може да 
наложи регулаторът на голяма част от 

публикациите, включително които от-
разяват случаи на насилие, основано 
на пола, и домашно насилие.

Защита на деца според ЗРТ
Законът за радиото и телевизията 
урежда детайлно въпроса със защита 
на правата на децата при отразяването 
им в медиите, включително в случаи на 
насилие.

Съществуват множество разпоредби 
относно защитата на правата на деца-
та и няколко нови правила, гарантира-
щи тяхната безопасност, напр. приетия 
сравнително наскоро чл. 17а от ЗРТ, 
според който доставчиците на медий-
ни услуги са длъжни да зачитат правата 
на децата, уредени в Закона за закрила 
на детето и в други нормативни актове, 
и да не допускат участието на деца в 
предавания, които са неблагоприятни 
или създават опасност от увреждане на 
физическото, психическото, нравстве-
ното и/или социалното развитие на 
децата, съгласно критериите, приети 
по реда на закона. Медийните услуги 
при поискване, които могат сериозно 
да увредят физическото, психическото 
или нравственото развитие на децата, 
се предоставят само по такъв начин, че 
да се гарантира, че децата обикнове-
но не чуват или виждат такива медийни 
услуги при поискване.

Важно е да се отбележи също така, че 
липсват достатъчно подробни и ясни 
законови разпоредби относно финан-
сирането на частни медии, особено 
в светлината на бюджетните разходи 
на ЕС през последните години, което 
е един от основните проблеми на ме-
дийната среда в България.

Регулаторни органи
Гореспоменатият Съвет за електрон-
ни медии е един от основните органи, 
чиято функция е да поддържа баланса 
между свободата на словото и остана-
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лите правно защитими ценности. Дру-
гият регулаторен орган, чиято основна 
компетентност отразява пряко услови-
ето за свобода на изразяване, е Коми-
сията за регулиране на съобщенията 
(КРС). Той прилага държавната сектор-
на политика в областта на телекому-
никациите и пощенските услуги. КРС 
е специализиран независим държавен 
орган, натоварен с функциите по ре-
гулиране и контрол върху осъществя-
ването на електронните съобщения. В 
контекста на справедливостта и про-
зрачността и в съответствие с българ-
ското законодателство, КРС има за цел 
да насърчи конкуренцията на телеко-
муникационните пазари в страната. 
Националният регулатор осъществява 
своята дейност с цел увеличаване на 
инвестициите в сектора, развитието на 
новите комуникационни технологии и 
защитата на крайните потребители в 
България. Значителна роля имат също 
така и Комисията за защита от дискри-
минация, и Комисията за защита на лич-
ните данни, както и Комисията за фи-
нансов надзор.

Комисията за защита от дискриминация 
е създадена през 2005 г. със специален 
закон – Закон за защита от дискримина-
ция (ЗЗД). Комисията се състои от 9 чле-
нове – Народното събрание назначава 
петима членове, включително предсе-
дателя и заместник-председателя на 
комисията, а президентът на Републи-
ка България назначава 4 от членовете.
Мандатът на членовете на комисията 
е пет години. При избора или назнача-
ването на членовете на комисията се 
спазват принципите на балансирано 
участие на жените и мъжете и на учас-
тието на лица, принадлежащи към ет-
нически малцинства. КЗД е институция 
със статут „Б“ на Съвета по правата на 
човека на ООН. Комисията действа и 
като национално звено за контакт по 
отношение на престъпленията, извър-
шени от омраза, с Организацията за си-

гурност и сътрудничество в Европа. В 
това си качество Комисията ежегодно 
събира данни за престъпления от ом-
раза според указанията на Службата за 
демократични институции и права на 
човека (СДИПЧ). Те следят за случаи, 
включително свързани с отразяване на 
дискриминация и насилие, основано на 
пола.

Саморегулация
Въпросът за саморегулирането на ме-
дийния пазар в България често е обект 
на широки дискусии. Още от 2004 г. съ-
ществува Етичен кодекс на български-
те медии. Заедно с него е създадена 
Комисия за журналистическа етика, чи-
ято основна функция е да контролира 
спазването на Кодекса. Не всички ме-
дии в страната обаче са го подписали 
и приели, така че той е валиден само 
за ограничен брой медии. Като алтер-
натива през 2014 г. друг орган – Бъл-
гарски медиен съюз, публикува свой 
Кодекс за етика и професионализъм на 
българските медии, който има отделна 
Етична комисия. Тези два алтернативни 
акта и нежеланието на голям брой ме-
дии да се присъединят към тях са един 
от основните проблеми на саморегу-
лацията в България, който застрашава 
свободата на словото и прави саморе-
гулирането нестабилен инструмент за 
баланс и насърчаване на плурализма и 
многообразието . 

Извадки от основните положения от 
Етичния кодекс на българските ме-
дии, относими към отразяване на слу-
чаи, отразяващи насилие, основано на 
пола, и домашно насилие
В Етичния кодекс има изрични разпо-
редби, свързани с отразяване на наси-
лие. Основните положения са:

2.3. Неприкосновеност на личния жи-
вот

2.3.1. Уважаваме неприкосновеността 
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на личния живот на всеки.

2.3.2. Ще избягваме публикуването 
на снимки и записи, направени извън 
обществените места, ако засегнатите 
лица не са съгласни.

2.3.3. Няма да засилваме мъката на 
хората, попаднали в беда или постра-
дали от престъпление, и ще съобщава-
ме такива информации със съчувствие 
и сдържаност.

2.3.4. Ще уважаваме желанието на хо-
рата да не бъдат безпокоени в скръбта 
си.

2.3.5. Само особено важен обществен 
интерес може да оправдае намесата  
на медиите в личния и семейния живот.

2.3.6. Съгласно практиката на Евро-
пейския съд за правата на човека пуб-
личните лица се ползват с по-ниска 
степен на защита на личния живот и за-
това информация за техния личен жи-
вот може да бъде разкривана, но само 
когато се налага от обществения инте-
рес.

2.4. Деца

2.4.1. Ще проявяваме специална от-
говорност за спазване на правата на 
децата, включително и правото им да 
бъдат чути.

2.4.2. Няма да се възползваме от тях-
ната неопитност и доверчивост.

2.4.3. Няма да публикуваме инфор-
мация или снимки за личния живот на 
деца освен ако не е от значителен об-
ществен интерес.

2.4.4. Няма да разкриваме само-
личността на деца, попаднали в беда 
или засегнати от престъпления, когато 
това може да им навреди.

2.4.5. Ще избягваме да интервюираме 
деца без съгласие на възрастни, отго-
варящи за тях.

2.5. Дискриминация

2.5.1. Като уважаваме правото на все-
ки да живее в сигурност и безопасност, 
няма да публикуваме материали, под-
буждащи или насърчаващи омраза, на-
силие и всякаква форма на дискрими-
нация.

2.5.2. Няма да посочваме расовата, 
религиозната, етническата принад-
лежност, сексуалната ориентация, ум-
ственото или физическото състояние, 
ако тези факти нямат съществено зна-
чение за смисъла на информацията.

2.6. Престъпления и жестокост

2.6.1. Спазваме презумпцията за не-
винност и не квалифицираме нико-
го като „престъпник“ преди издадена 
присъда.

2.6.2. Ако сме информирали за обви-
нения срещу някого, ще съобщим и за 
изхода от съдебния процес.

2.6.3. Ще проявяваме предпазливост 
при разкриването на самоличността на 
жертви на престъпления и свидетели 
на престъпления, особено в случаите 
на сексуално насилие, освен ако са-
мите жертви не се съгласят да бъдат 
идентифицирани.

2.6.4. Ще се въздържаме от възхваля-
ващо или придаващо излишна сенза-
ционност отразяване на престъпления, 
насилие и жестокост.

2.6.5. Ще внимаваме да не бъдем из-
ползвани за платформа от онези, които 
насърчават, подбуждат или прилагат 
насилие; ще съобщаваме за техните 
действия с необходимата сдържаност 



55

и само ако това е в очевиден общест-
вен интерес.

2.7. Благоприличие

2.7.1. Ще се придържаме към добър 
тон и благоприличие в нашите публи-
кации.

Новата аудиовизуална медийна 
директива и бъдещите изменения в 
Закона за радиото и телевизията
През 2018 г. Европейският съюз прие 
нова ревизирана Директива за аудио-
визуалните медийни услуги (ДАВМУ). 
Тя разширява чувствително същест-
вуващата уредба, като я разпростира 
най-вече върху онлайн съдържанието, 
платформите за споделяне на видео, 
включително някои „хибридни“ услуги 
като социалните медии, където пре-
доставянето на видеоклипове и про-
грами не е основната цел на услугата, 
но все пак представлява „съществена 
функционалност“ от нея. За България, 
където правната рамка не обхваща 
мониторинга на интернет, т.е. онлайн 
и печатни издания, социални медии и 
видео канали, това означава широко 
разширяване на обхвата на Закона за 
радиото и телевизията. В законопроек-
та, публикуван през август 2020 г., пре-
доставен от Министерството на култу-
рата в България, се предлагат редица 
изменения, които включват по-добра 
защита на децата, по-стриктно зачита-
не на личния живот, както и приемане 
в националното законодателство на 
правилото на чл. 6а от Директивата. 
Според него държавите членки пред-
приемат подходящи мерки, за да га-
рантират, че аудиовизуалните медийни 
услуги, предоставяни от доставчици на 
медийни услуги под тяхна юрисдикция, 
които могат да увредят физическото, 
психическото или моралното развитие 
на непълнолетните, се предоставят 
само по такъв начин, че да гарантират, 
че непълнолетните няма обикновено 

да ги чуят или възприемат. Такива мер-
ки могат да включват избор на час на 
излъчване, инструменти за проверка на 
възрастта или други технически мерки. 
Те трябва да бъдат пропорционални на 
потенциалната вреда върху децата от 
програмата.

С проекта се предлага засилена защи-
тата срещу подбуждане към насилие 
или омраза и публични провокации за 
извършване на терористични престъ-
пления за линейните услуги, видеото 
по заявка и платформите.

Законопроектът предлага по-добра за-
щита на хората с увреждания. Законо-
проектът засилва мерките за независи-
мостта на аудиовизуалния регулатор, 
като се предвижда, че той е правно 
обособен  и функционално независим 
от правителството и от всеки друг пуб-
личен или частен орган.

Със законопроекта се предоставят до-
пълнителен инструментариум и пра-
вомощия на националния регулаторен 
орган за осъществяване на по-ефекти-
вен контрол върху пазара, което ще ре-
флектира върху механизмите за защита 
на правата и интересите на потреби-
телите на тези услуги. Ще бъде гаран-
тирана по-добре независимостта на 
медийния регулатор и ще бъдат увели-
чени правомощията му в ефективната 
защита при прилагането на правилата 
за хората с увреждания и насърчаване-
то на медийната грамотност. Предвиж-
да се, че медийните услуги не следва 
да подбуждат към насилие или омраза 
при спазване на чл. 21 от Хартата на ос-
новните права на Европейския съюз.
Съществуващите регулаторни режими 
продължават да се прилагат, като се 
уточняват услугите, за които те се от-
насят. 

С цел по-голяма прозрачност относно 
действителните собственици на ме-
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диите,  Съветът за електронни медии 
включва в съществуващите регистри 
и връзка към информацията за струк-
турата на собствеността и за действи-
телните собственици на съответните 
доставчици, достъпна в Търговския ре-
гистър.

Създава се регистър на доставчиците 
на услуги на платформи за видеоспо-
деляне под юрисдикцията на Републи-
ка България.

В законопроекта са предвидени и раз-
поредби за насърчаване на медийната 
грамотност на гражданите от всички 
възрасти и по отношение на всички ви-
дове медии. Предвижда се, че полити-
ките за медийна грамотност включват 
мерки за развитие на знания и умения, 
които ще помогнат на гражданите да:
правят информиран избор за медийно-
то съдържание и медийните услуги;
използват медийните услуги и медий-
ното съдържание по безопасен начин;
създават медийно съдържание и да 
участват отговорно, етично и ефектив-
но във всички форми на комуникация.
Разпоредбите относно защитата на 
личния живот и защитата на тайната на 
източниците са прецизирани с оглед 
развитието на стандартите в междуна-
родното право. 

Други относими национални актове
Друг основен закон, който е относим 
към случаи, свързани с насилие, осно-
вано на пола, и домашно насилие, е За-
конът за защита от домашното насилие. 
Въпреки че не предвижда изрични пра-
вила, свързани с медийното отразява-
не на такива случаи, то дава основната 
защита на жертвите на насилие. Спо-
ред закона домашно насилие е всеки 
акт на физическо, сексуално, психиче-
ско, емоционално или икономическо 
насилие, както и опитът за такова наси-
лие, принудителното ограничаване на 
личния живот, личната свобода и лич-

ните права, извършени спрямо лица, 
които се намират в родствена връзка, 
които са или са били в семейна връзка 
или във фактическо съпружеско съжи-
телство. За психическо и емоционално 
насилие върху дете се смята и всяко 
домашно насилие, извършено в негово 
присъствие.

Мерките за защита от домашното наси-
лие според този закон са:

1. задължаване на извършителя да се 
въздържа от извършване на домаш-
но насилие;

2. отстраняване на извършителя от 
съвместно обитаваното жилище за 
срока, определен от съда;

3. забрана на извършителя да прибли-
жава пострадалото лице, жилището, 
местоработата и местата за соци-
ални контакти и отдих на пострада-
лото лице при условия и срок, опре-
делени от съда;

4. временно определяне местоживее-
нето на детето при пострадалия ро-
дител или при родителя, който не е 
извършил насилието, при условия и 
срок, определени от съда, ако това 
не противоречи на интересите на 
детето;

5. задължаване на извършителя на на-
силието да посещава специализи-
рани програми;

6. насочване на пострадалите лица 
към програми за възстановяване.

Във всички случаи съдът с решение-
то си налага на извършителя и глоба 
в размер от 200 (100 евро) до 1000 лв. 
(500 евро).

През 2019 г. някои основни изменения 
са приети и в Наказателния кодекс, 
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които касаят домашното насилие. За 
редица престъпления се предвижда 
квалифициран състав и по-тежко нака-
зание, ако са извършени в условия на 
домашно насилие, което е налице, ако 
е предшествано от системно упраж-
няване на физическо, сексуално или 
психическо насилие, поставяне в ико-
номическа зависимост, принудително 
ограничаване на личния живот, лична-
та свобода и личните права и е осъ-
ществено спрямо възходящ, низходящ, 
съпруг или бивш съпруг, лице, от което 
има дете, лице, с което се намира или 
е било във фактическо съпружеско съ-
жителство, или лице, с което живеят 
или е живяло в едно домакинство.

Заключение
Основният проблем на правната рам-
ка, свързана с насилие, основано на 
пола, и домашно насилие, е в липсата 
на уредба по отношение на печатните 
и онлайн изданията. Наред с това няма 
достатъчно механизми, нито държавни 
програми, които да насърчават проуч-
вания, свързани с образователни про-
грами, които да дадат светлина на про-
блема и да създадат чувствителност 
към темата в обществото. Предстоящи-
те изменения, заложени с транспони-
рането на новата Директива за аудио-
визуални медийни услуги, са стъпка в 
правилната посока. Основните про-
блеми обаче се състоят в липсата на 
задълбочени публични дебати по тези 
въпроси, съчетани със стигма, липса на 
достатъчно анализ, липса на проследя-
ващи репортажи на историите, свърза-
ни с насилие, липса на достатъчно уси-
лия от страна на държавата, свързани 
с изпълнението на националните поли-
тики за повишаване на осведоменост-
та. Правната рамка дава добра основа, 
която с помощта на новата Директива 
поражда надеждата за подобрение, но 
ефектът от нея все още предстои да се 
види и следва да се наблюдава.

Норвегия

Общ преглед
Свободата на изразяване в Норвегия 
е защитена от Конституцията (приета 
през 1814 г.) и Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основ-
ните свободи. През 2004 г. норвежкият 
парламент модернизира и разширява 
разпоредбата в Конституцията, която 
гарантира свободата на изразяване. 
Важно изменение е, че правителството 
има задължението да насърчава мно-
гообразието в медиите и обществения 
дебат.

Медийната политика и медийното ре-
гулиране се уреждат на законодателно 
ниво от закони, приети от парламента; 
подзаконови актове, формулирани 
от Министерството на културата или 
Норвежкия медиен орган; решения на 
парламента, особено свързани с дър-
жавния бюджет; решения по отделни 
казуси от компетенциите на министер-
ството или медийния орган. Цензурата 
е забранена с изключение на някои ка-
тегории съдържание по отношение на 
филми, предназначени за деца.

Съществуват специфични закони, 
уреждащи радио- и телевизионно-
то излъчване Kringkastingsloven (Зако-
нът за радио- и телевизионното из-
лъчване) и филмите и киното Film-og 
videogramlova (Законът за филмите и 
видеото).

Straffeloven (Наказателният кодекс) съ-
държа раздели, които уреждат специ-
фични престъпления, извършени чрез 
медиите (порнография, клевета, дър-
жавна тайна, защита на поверител-
ността и др.). Наказателният кодекс 
изисква вестниците, списанията и т.н., 
и излъчванията да имат редактор, кой-
то да отговаря за съдържанието, което 
предоставят.
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Връзката между правителството и 
държавната радио- и телевизионна 
компания (NRK) е чувствителна. Пра-
вителството и парламентът решават 
въпросите, свързани с технологиите, 
администрацията и новите услуги като 
цяло. Но Законът за радиоразпръс-
кването забранява намесата на тези 
власти във въпроси, касаещи отделни 
програми. Само Kringkastingssjef (ръ-
ководителят на излъчването) може да 
спре или да изисква промени в програ-
ма. Но правителството и парламентът 
решават лицензионната такса и това 
дава на политическите власти известна 
възможност за влияние над NRK.3

Регулаторни органи
До цифровизацията на радиото (2017 г.) 
и телевизията (2007-2008 г.) ефирното 
разпространение на радио и телевизия 
изискваше лиценз от Министерството 
на културата (за национални услуги) 
или от Норвежкия орган за медии (за 
регионални услуги). В цифровите мре-
жи собствениците на мрежите предос-
тавят на каналите достъп до тяхната 
мрежа. Цифровата телевизионна мре-
жа се управлява от Norges Televisjon 
(NTV, собственост на NRK, TV 2 и 
Telenor, по една трета) до 2021 г. Ци-
фровата радиомрежа е собственост на 
Norkring AS (собственост на Telenor). 
Местните радиостанции, работещи на 
платформата FM, все още трябва да 
имат лиценз от Норвежката медийна 
служба. Telenor е и винаги е бил важен 
организатор на техническите аналого-
ви и цифрови мрежи.

Частните телевизионни компании тряб-
ва да се съобразяват с разпоредбите 
относно рекламата (часове, проценти, 
търговски прекъсвания в програмите и 
т.н.). Но тези условия са либерализира-
ни с течение на времето.

3Източник: Media Landscapes, expert analyses of the state of media: https://medialandscapes.org/
country/norway/policies/media-legislation - достъпно на 22.09.2020.

Вестниците и книгите са освободени 
от ДДС. Непрекъснато се обсъжда по-
добно освобождаване за списания и 
журнали. През последните години съ-
щата дискусия е фокусирана върху ди-
гиталните медии в сравнение с подоб-
но съдържание на хартия. През 2016 г. 
Министерството на финансите съоб-
щава, че електронните новинарски ус-
луги също са освободени от ДДС.

Държавната компания за обществено 
радиоразпръскване се смята за важен 
фактор за разнообразието на норвеж-
ката медийна система.

За да се поддържа местната конку-
ренция и националното многообразие, 
съществува система за субсидии за 
вестници. През 2017 г. преките субси-
дии възлизат на 313 млн. NOK (прибли-
зително 35 млн. евро) и представляват 
около 2% от общите приходи на вестни-
ците. Субсидиите се разпределят по 
специфични критерии, за да достигнат 
национални идеологически и поли-
тически вестници, вестници, които са 
втори в райони с местна конкуренция, 
както и най-малките местни вестници. 
Има отделни субсидии за вестници, 
фокусирани върху саамския език и са-
амското население. Непрекъснато се 
обсъждат и анализират критериите за 
разпределение на тези субсидии меж-
ду вестниците.

От средата на 90-те години собстве-
ността върху медиите се превръща във 
важен въпрос в медийната политика. 
Във всички клонове на медиите има 
силна концентрация на собственост. 
Едни и същи собственици са склон-
ни да упражняват власт над няколко 
медии. Има силна интеграция между 
собствениците на медии в Дания, Фин-
ландия, Норвегия и Швеция. Датските 
(Egmont и Aller) и шведските (Kinnevik / 
MTG и Bonnier) медийни компании са ва-

https://medialandscapes.org/country/norway/policies/media-legislation
https://medialandscapes.org/country/norway/policies/media-legislation
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жни собственици на норвежки медии. 
Норвежката държава притежава NRK 
и е мажоритарен акционер в Telenor 
(телекомуникации, сателити, кабел-
ни мрежи и наземно разпростране-
ние на радиоразпръскване). Schibsted 
е най-големият собственик на частна 
медия в Норвегия. Третият основен 
собственик е норвежкият медиен кон-
гломерат Amedia. Американският те-
левизионен гигант Discovery е основен 
актьор на норвежкия телевизионен па-
зар, а германската Bauer Media Group 
има подобна позиция в сектора на ра-
диоразпръскването.

През 1998 г. норвежкият парламент 
прие законодателство (Закона за 
собствеността на медиите), за да пре-
дотврати концентрацията на медийна 
собственост. През 1999 г. е създадена 
нова администрация с цел прилагане 
на новия закон, Eierskapstilsynet (ор-
ган за собственост на медиите), кой-
то е интегриран в Medietilsynet (нор-
вежки орган за медиите). През 2016 г. 
Medieeierskapsloven (Закон за собстве-
ността на медиите) е отменен и концен-
трацията в медиите вече се наблюдава 
от Konkurransetilsynet (Регулаторния 
орган за конкуренция).4

Основни правни актове
Има някои основни правни положения, 
предвидени в закона, които са отно-
сими и към отразяване на теми, свър-
зани с насилие, основано на пола, и 
домашно насилие. Това са зачитането 
на неприкосновеността на личния жи-
вот, расистките и дискриминационни 
изявления са забранени от закона, бо-
гохулствени призиви също са забрани, 
клевети и обиди също са наказуеми. 
Основният правен акт е Законът за ра-
дио- и телевизионното излъчване. Той 
предвижда основните правни разпо-
редби, свързани с всички аспекти на из-

4 Вж. Media Landscapes, expert analyses of the state of media: https://medialandscapes.org/country/
norway/policies/regulatory-authorities - достъпно на 22.09.2020 

лъчването, включително реклами, защи-
та на потребителите, защита на децата, 
медиен плурализъм и т.н. Предвижда 
конкретна забрана срещу препредава-
не. Норвежката агенция за медии може 
чрез общ нормативен акт или чрез ин-
дивидуално решение да забрани пре-
предаването на телевизионни канали, 
които: а) излъчват реклама в наруше-
ние на норвежкото законодателство; 
б) излъчват програми, съдържащи пор-
нография или насилие в нарушение на 
норвежкото законодателство или дру-
ги програми, които биха могли сериоз-
но да навредят на физическото, психи-
ческото или нравственото развитие на 
непълнолетните; в) излъчват програми, 
които могат да причинят вреда на деца 
или младежи, когато излъчването им се 
извършва по време на деня, когато де-
цата или младежите съставляват зна-
чителна част от аудиторията; или г) на 
излъчвани програми, които норвежки-
те съдилища са сметнали за нарушава-
щи член 185 от Общия граждански на-
казателен кодекс; както и когато д) са 
създадени в друга държава от ЕИП, за 
да се избегнат разпоредби, които ина-
че биха били приложими, ако телевизи-
онната компания е установена в Нор-
вегия

Норвежкият орган за медии може да 
издава разпоредби или индивидуални 
решения, забраняващи продажбата, 
наемането или пускането на пазара 
на съоръжения или услуги, чиято цел 
е да осигури достъп до телевизионни 
канали или програми. Кралят от своя 
страна може да издаде допълнителни 
разпоредби относно правилата за ос-
вобождаване от някои от посочените 
забрани.

Освен разгледания по-горе закон има 
няколко важни закона, свързани с ре-
гулирането на медиите, включително 

https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/180418-act-relating-to-broadcasting-and-audiovisual-on-demand-services.pdf
https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/180418-act-relating-to-broadcasting-and-audiovisual-on-demand-services.pdf
https://medialandscapes.org/country/norway/policies/regulatory-authorities
https://medialandscapes.org/country/norway/policies/regulatory-authorities
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по отношение на правилата за отразя-
ване на насилието. Такъв акт е Законът 
за защита на непълнолетните срещу 
вредни аудиовизуални програми (2015). 
Законът забранява сериозно вредно-
то съдържание. Според него сериозно 
вредно изобразяване на съдържание 
в аудиовизуални програми е такова, 
което може да има силен емоционален 
тревожен ефект или да бъде особено 
когнитивно обезпокоително за благо-
състоянието на непълнолетните, осо-
бено интимни изображения, и следва 
да бъде забранено.

Аудиовизуални програми със сериоз-
но вредно съдържание може да не се 
излъчват по телевизията. Доставчикът 
на услуги, като избира времето на из-
лъчването или чрез каквато и да е тех-
ническа мярка, гарантира, че непъл-
нолетните обикновено нямат достъп 
до аудиовизуални програми с вредно 
съдържание. Новините и актуалните 
предавания са освободени от разпо-
редбите на това изискване. Достав-
чикът на услуги прилага мерки, за да 
гарантира, че непълнолетните обикно-
вено нямат достъп до аудиовизуални 
програми или свързани материали със 
сериозно вредно съдържание. Достав-
чикът на услуги предлага мерки, които 
могат да бъдат активирани от родител 
или други лица, действащи от името на 
родителя, за да се гарантира, че непъл-
нолетните обикновено нямат достъп 
до аудиовизуални програми или свър-
зани материали с вредно съдържание. 
Съществува и друг отделен Правилник 
за защита на непълнолетните срещу 
вредни аудиовизуални програми (2015). 
Друга важна част е Законът за филмите 
и видеограмите, съдържащ разпоред-
би, според които всички видеограми, 
продавани или отдадени под наем на 
потребители, трябва да бъдат регис-
трирани в регистъра на видеограмите 
на Норвежкия медиен орган. Тази ре-
гистрация също така изисква дистри-

буторът да обозначи видеограмите с 
възрастов рейтинг.

Саморегулация
В Норвегия има и Етичен кодекс на 
норвежката преса. Той има доста дъл-
га история. За първи път е приет през 
1936 г. През 1956 г. е изменен изцяло. 
По-късно е изменян последователно 
през 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994, 
2001, 2005, 2007, 2013 и 2015 г.
Прилага се за печата, както и за ради-
ото, телевизията и интернет медиите. 
Оплакванията за нарушения на Кодекса 
се разглеждат от комисията по жалби 
на Норвегия към Норвежката медий-
на асоциация (Pressens Faglige Utvalg). 
Кодексът е допълнен от документ от 
1953 г., озаглавен „Права и задължения 
на редактора“ (Redaktørplakaten), как-
то и кодекс относно рекламния език 
(Tekstreklameplakaten).

Извадки от Етичния кодекс, относими 
към отразяване на случаи, свързани с 
насилие, основано на пола, и домашно 
насилие

Някои от основните правила в Кодекса, 
приложими към насилието, основано 
на пола, и домашното насилие, включ-
ват:

1.5. Задачата на пресата е да защитава 
индивида и отделните групи лица сре-
щу несправедливост или пренебреже-
ние, извършено от публични власти и 
институции, частни концерни или дру-
ги.

4.1. В съдържанието и представянето 
на съдържание се обръща внимание на 
справедливостта и емпатията.

4.2. Прави се ясно разграничение 
между информация, основана на факти, 
и коментари.

4.3. Винаги зачитайте характера и 

https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/act-relating-to-the-protection-of-minors-against-harmful-audiovisual-programmes-norway-unofficial-translation-february-2015.pdf
https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/act-relating-to-the-protection-of-minors-against-harmful-audiovisual-programmes-norway-unofficial-translation-february-2015.pdf
https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/act-relating-to-the-protection-of-minors-against-harmful-audiovisual-programmes-norway-unofficial-translation-february-2015.pdf
https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/engelsk-bildeprogramforskrift.pdf
https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/engelsk-bildeprogramforskrift.pdf
https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/engelsk-bildeprogramforskrift.pdf


61

идентичността на човека, неприкосно-
веността на личния му живот, расата, 
националността и убежденията му. Ни-
кога не обръщайте внимание на лични 
или интимни аспекти от живота и ли-
чността му, ако те са без значение (за 
историята – бел. прев.).

4.4. Уверете се, че заглавията, въве-
денията и акцентите не надхвърлят 
това, което е необходимо за предаване 
на съдържанието на текста. Счита се за 
добро поведение в пресата да разкри-
вате източника си, когато информация-
та се цитира от други медии.

4.5. По-специално избягвайте презум-
пцията за вина при отразяване престъ-
пление и съдебни производства. Обър-
нете внимание, че въпросът за вината, 
независимо дали се отнася до някой, 
който е подозиран, уличен или обвинен 
в престъпление, не е решен, докато 
присъдата не е ефективна и не е вля-
зла в сила. Част от доброто поведение 
в пресата е да се докладва за крайния 
резултат от съдебното производство, 
за който е съобщено по-рано.

4.6. Винаги обмисляйте как репорта-
жите за произшествия и престъпления 
могат да повлияят на жертвите и техни-
те близки. Не идентифицирайте жерт-
вите или изчезнали лица освен ако не 
са били информирани близките родни-
ни. Проявявайте внимание към хората 
в скръб или по време на шок.

4.7. Бъдете предпазливи при използ-
ването на имена и снимки, и други 
предмети с категорична идентифика-
ция при отразяване на съдебни произ-
водства и на престъпления. Особено 
внимание трябва да се обърне, когато 
се пише за случаи, които все още се 
разследват, както и за дела, включва-
щи непълнолетни. Въздържайте се от 
идентификация, освен ако това е необ-
ходимо, за да се отговори на справед-

ливите изисквания за информация.
4.8. Счита се за добра практика при от-

разяването на деца да се взимат пред-
вид последиците, до които фокусира-
нето на личността им в медиите може 
да доведе във всеки отделен случай. 
Това се отнася и когато отговорното 
лице или родител се е съгласил детето 
да бъде показано. Като общо правило 
самоличността на децата не трябва да 
се разкрива в репортажи за семейни 
спорове или случаи, които се разглеж-
дат от органите за грижи за децата или 
от съдилищата.

4.9. По принцип самоубийството и 
опитите за самоубийство никога не 
трябва да се отразяват.

4.10. Бъдете внимателни, когато из-
ползвате снимки в друг контекст, раз-
личен от оригинала.

4.11. Защитавайте достоверността на 
журналистическите снимкови матери-
али. Снимките, използвани като доку-
ментация, не трябва да се променят по 
начин, който създава фалшиво впечат-
ление. Манипулираните снимки могат 
да се приемат като илюстрации само 
ако е очевидно, че всъщност това е ко-
лаж на снимка.

4.12. Използването на снимки трябва 
да отговаря на същите изисквания за 
предпазливост, както при писмено или 
устно отразяване на определена исто-
рия.

4.13. Невярната информация трябва 
да бъде коригирана и при поискване 
да бъде дадено извинение във възмож-
но най-кратки срокове.

4.14. На лица, които са обект на сери-
озни обвинения, ако това е възможно, 
следва да им се предостави възмож-
ност на право на отговор по отноше-
ние на фактическа информация. Деба-
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тите, критиките и разпространението 
на новини не трябва да бъдат възпре-
пятствани от страни, които не желаят 
да правят коментари или да участват в 
дебата.

4.15. Онези, които са били подложе-
ни на атаки, следва да имат право във 
възможно най-кратки срокове да отго-
ворят освен ако атаката или критиката 
не са част от текуща размяна на мне-
ния. Такива отговори никога не трябва 
да бъдат придружени от редакционен, 
полемичен коментар, но всеки отговор 
трябва да бъде с разумна продължи-
телност, да е уместен по зададения въ-
прос и форма. 

4.16. Подхождайте с повишено вни-
мание към факта, че препратки и хи-
перлинкове към дигитални публикации 
могат да ви отведат до други електрон-
ни медии, които не отговарят на Етич-
ния кодекс. Погрижете се връзките към 
други медии или публикации да са ясно 
маркирани. Счита се за добро поведе-
ние в пресата да информирате потре-
бителите на интерактивни услуги за 
това как публикацията ви регистрира и 
евентуално експлоатира използваните 
от вас услуги.

4.17. Ако редакцията реши да не ре-
дактира предварително цифровия чат, 
това трябва да бъде обявено по ясен 
начин за тези, които имат достъп до 
страниците. Редакцията има конкрет-
на отговорност незабавно да премахва 
препратки, които не са в съответствие 
с Етичния кодекс.

Норвежката медийна асоциация (НМА) 
има за задача да разглежда не само 
жалби, но и да отговаря за редица 
други въпроси, свързани с медийната 
етика. Тези нейни правомощия заедно 
с широкия спектър от въпроси, кои-
то урежда Етичният кодекс създават 
здравословна и силна саморегулация 

в Норвегия. НМА разглежда въпроси, 
свързани с норвежките медии относно 
журналистическата етиката. За това е 
компетентна специално създадената 
Норвежка комисия по медийни жалби, 
част от НМА. НМА има силен глас и се 
застъпва активно от името на медиите. 
Поради дългогодишната си традиция 
и задължителния си характер, сфера-
та на компетентност обхваща всички 
медии – радио, телевизия, ежедневни-
ци, седмична преса, периодични пуб-
ликации и онлайн публикации, което я 
прави силен поддръжник на свободата 
на словото в Норвегия и участник и ба-
лансьор в една здравословна медийна 
среда, която неминуемо се отразява и 
на случаи, свързани с насилие, основа-
но на пола, и домашно насилие.

Що се отнася до Норвежката комисия 
за жалби в печата (НКЖП), тя също има 
сериозна роля в регулирането на ме-
диите. Всеки може да се оплаче – заин-
тересованите лица трябва да одобрят 
жалбата. Производството е безплатно 
– „безплатно, бързо и справедливо“. 
Генералният секретар може да сезира 
Комисията и по собствена инициати-
ва. НКМЖП е независим от държавата. 
Като професионален орган НКМЖП е 
част от норвежките медии. Членовете 
на пресата винаги са в мнозинство. Ко-
мисията винаги се ръководи от редак-
тор или журналист.

Други относими правни актове
Норвегия има силна традиция в насър-
чаването на равенството на половете 
както на национално, така и на надна-
ционално ниво, като е част от всички 
международни споразумения, които са 
ефективно приложени в националното 
законодателство. Домашното насилие 
е специфично престъпление в Норве-
гия (чл. 282 и 283 от Наказателния ко-
декс). Деянието се разглежда от съда 
дори жертвата да е оттеглила жалба-
та си. Предоставя се безплатна правна 
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помощ на жени, претърпели насилие, 
включително домашно насилие.

Полицейските мерки са особено заси-
лени през последните години, като има 
координатор срещу домашно насилие 
във всички полицейски поделения. Той 
осъществява медиация и съдействие 
при изслушване на жертвата от поли-
цията и следи за това органите на реда 
да я изслушат и да проявяват разбира-
не, адекватност, емпатия и след това 
да предприемат подходящи мерки. 
Съществуват специални сигнални ус-
тройства за незабавно уведомяване 
на извършено насилие, с които жените 
изпращат сигнал за помощ в случаи, в 
които живеят с агресивни партньори. 
Устройствата свързват жертвата неза-
бавно с полицията и я локализират, като 
алармират, че се намира в опасност. 
Осъществява се и електронен монито-
ринг на насилници, най-вече когато им 
е издадена ограничителна заповед да 
не доближават жертвата. 

Система за превенция на насилие
В Норвегия се предприемат редица 
мерки и има силно развита и добре 
интегрирана система за превенция на 
домашно насилие, озаглавена SARS 
(Spousal Assault Risk Assessment Guide). 
Парламентът освен това приема зако-
нодателство, което задължава общи-
ните да осигуряват подслон и убежище 
на жертви на домашно насилие и наси-
лие, основано на пола. Законът действа 
от 1 януари 2010 г. Законово задълже-
ние е местните власти да предоставят 
следните услуги на жертвите на до-
машно насилие (безплатно): 24-часова 
телефонна линия за помощ; подслон 
или еквивалентен сейф, временно нас-
таняване; дневна услуга, включваща 
подкрепа и съдействие; помощ по вре-
ме на фазата на възстановяване; коор-
диниране на различни услуги; специал-
но внимание на нуждите на децата.

Заключение
В Норвегия правната рамка, която 
урежда въпросите, свързани с отра-
зяване на случаи на насилие, основа-
но на пола, и домашно насилие, не е 
много по-различна от тази в България. 
В Норвегия обаче има по-здравослов-
на медийна среда, като има много 
по-сериозна регулации на печатните 
и онлайн медиите. Саморегулацията 
е застъпена широко и е изключително 
ефективна, включително по отношение 
на отразяване на случаи, свързани с 
насилие, основано на пола, и домаш-
но насилие. Саморегулацията обхваща 
всички медии в страната. Наред с това 
правителството предприема сериоз-
ни мерки изобщо в посока превенция и 
ефективни наказания на случаи, свър-
зани с насилие, основано на пола, и до-
машно насилие, като жертвите получа-
ват ефективна подкрепа. Това поражда 
по-високо ниво на чувствителност към 
темата и дава като цяло по-добри ре-
зултати в справянето с проблема, кое-
то се отразява и на медийното отразя-
ване.
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Анекс 1
ДННОП речник – България 

Речник на неуместния език, 
използван в статии за домашно 
насилие и насилие, основано 
на полов признак, в България

Методология
Целта на лексикалния анализ на стати-
ите за домашно насилие и насилието, 
основано на полов признак, е да се ус-
танови честотата и характеристиките 
на думи и термини, които не са подхо-
дящи за журналистически материали, 
когато става въпрос за чувствителни 
теми. Това е направено чрез създава-
нето на речник на такива думи/терми-
ни, които са анализирани на базата на 
няколко критерия като честота на из-
ползване, подразбиращо се отношение 
и т.н. 

Първоначалният списък е изготвен на 
базата на текстови анализ на релевант-
ните заглавия, търсейки думи и изрази, 
които могат да бъдат определени за 
неуместни. Анализът е съсредоточен 
върху думи/фрази, които са използва-
ни поне веднъж в заглавие на статия по 
време на анализирания период. Доба-
вянето на определена дума към речни-
ка е обсъдено от екипа, както и консул-
тирано с експерти. 

След като основният речник е завър-
шен, думите/фразите в него са из-
ползвани като ключови думи, за да се 
филтрират всички статии, които ги спо-
менават и в основния си текст (не само 
в заглавието). Тези статии преминаха 
през задълбочен анализ, за да могат да 
бъдат открити и други, които да обога-
тят базовия речник. 

Добавянето на допълнителни думи 
също беше обект на дискусия между 

анализаторите, както и на консултация 
от експерти. Крайният речник, доба-
вен в този анекс, покрива всички думи 
и фрази, както и допълнителна инфор-
мация за тях (на български). Не всеки 
термин е изрично обяснен в последна-
та секция, тъй като някои от тях са си-
ноними или различни форми на една и 
съща дума.

ДННОП (домашно насилие и насилие, 
основано на полов признак) речника 
на български (съдържащ 134 термина) 
е приложен в таблица, която съдържа 
информация за всеки термин и при-
съствието му в медийни материали. 
Първата колона включва термина или 
поне една негова релевантна форма, 
която е използвана, за да се филтрират 
публикациите. Повечето думи имат и 
други форми, които също са използва-
ни в анализа, като те са групирани по 
една и съща версия на термина. 

Следващите няколко колони са свър-
зани с присъствието на термина в ста-
тии. Първата изобразява броя заглавия, 
в които може да бъде открит терминът. 
Някои думи в лексикона са сметнати 
за неуместни само в заглавия и не са 
присъствали в основния текст. Това е 
случаят с думата „подробности“, която 
сама по себе си е нормална дума, но 
когато е използвана в заглавия, цели да 
направи сензация от сериозни прес-
тъпления, обещавайки на читателите 
повече информация за изнасилвания, 
убийства и т.н. 

Следващата колона включва броя пъти, 
в които думата е използвана в статии. 
Това е различно от следващата коло-
на статии, които включват термина, тъй 
като една статия може да съдържа по-
вече от един неуместен термин. 

Петата колона измерва колко пъти е 
използвана дума/фраза в журналисти-
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чески текстове като цяло (в заглавия и 
основен текст), докато шестата колона 
предоставя степен на разпростране-
ние, използвана да се измери колко ва-
жна е била думата в статии, свързани 
с домашно насилие и насилие, осно-
вано на полов признак. Формулата за 
степента измерва броя статии и загла-
вия, в които е използван терминът, като 
дава двойно повече тежест на заглави-
ята. Тя представлява a+2*b, където a е еееее ееееее, еееее ееееееееее 
еееееее, е  b – броят заглавия, които го спомена-
ват. Индексът е използван в анализа за 
оценка на общото въздействие на ду-
мите, включени в речника. 

Последната колона групира термини-
те на база тяхната принадлежност. Оп-
ределени са три основни типа принад-
лежност: 

1. Сензационен – типичен за „жълта-
та“ журналистика. Използват се шо-
киращи и провокативни заглавия, 
които „продават“. Това е особено 
неуместен стил, когато става дума 
за сериозни теми като насилие по 
полов признак. Сензационното от-
разяване е склонно да заглуши чув-
ствата на читателите и да предложи 
перспектива, която скрива действи-
телните проблеми, вместо да ги ос-
ветява. 

2. Уронващ – уронващи прилагателни 
и съществителни (или такива, които 
провокират негативни асоциации), 
повечето насочени към извърши-
телите. Този език също заглушава 
сетивата на читателите и се съсре-
доточава не върху това, което е ва-
жно, а към онова, което би могло да 
провокира гняв. Това включва ста-
тии, които наричат хора педофили, 
наркомани и т.н., без да има доказа-
телства, които да подкрепят твър-
дението. Журналистиката трябва 
да представя факти, не да диагно-
стицира хора.

3. Дискриминационен/стереотипен – 
термини, които описват групи хора 
по начин, който не е задължително 
уронващ, но подхранва стереотипи 
на етнически, сексуален или друг 
принцип. Най-често в България тези 
групи са роми, мигранти и ЛГБТ 
хора. Думата „гей“ е нормална сама 
по себе си, но не и когато е използ-
вана в контекста на „гей убийство“. 
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Неуместна 
дума/термин

Брой 
заглавия 
с думата

Брой спо-
менавания 

в текста 

Брой 
статии 

с 
думата 

Общ 
брой 

отчетена 

Степен на 
разпрос-
транение

Тип

абсурд 2 51 47 53 51 Сензационен
ад 16 0 0 16 32 Сензационен
афера 8 19 17 27 33 Сензационен
афера 10 0 0 10 20 Сензационен
бабаит 6 23 20 29 32 Уронващ
безмилостно 5 11 11 16 21 Сензационен
безумие 2 5 5 7 9 Сензационен
бесен 5 62 57 67 67 Сензационен
бияч 47 202 141 249 235 Сензационен
брутално 263 716 597 979 1123 Сензационен
бясна 1 27 21 28 23 Сензационен
вендета 0 29 28 29 28 Сензационен
взриви 27 60 45 87 99 Сензационен
вцепени 8 1 1 9 17 Сензационен
гавра 14 118 102 132 130 Сензационен
гаври 52 198 165 250 269 Сензационен

гей убийство 5 0 0 5 10 Дискриминационен/
стереотипен 

гейове 8 23 14 31 30 Дискриминационен/
стереотипен 

гнусно 22 127 108 149 152 Сензационен
гола 16 0 0 16 32 Сензационен
гръмна 14 0 0 14 28 Сензационен
джендър 11 74 38 85 60
див 97 0 0 97 194 Сензационен
драма 21 213 183 234 225 Сензационен
дърт/ак 19 20 18 39 56 Уронващ
ексклузивно 1 22 22 23 24 Сензационен
екшън 62 178 151 240 275 Сензационен
жестоко 412 1609 1377 2021 2201 Сензационен
загорели 16 25 21 41 53 Уронващ
закла 35 106 75 141 145 Сензационен
засукан 6 5 5 11 17 Уронващ
зверски 209 459 425 668 843 Сензационен
зверство 24 139 123 163 171 Сензационен
зловещ 17 127 112 144 146 Сензационен
изверг 80 115 102 195 262 Уронващ
извратен 15 37 30 52 60 Уронващ
извращение 11 69 62 80 84 Сензационен

Речник
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Неуместна 
дума/термин

Брой 
заглавия 
с думата

Брой спо-
менавания 

в текста 

Брой 
статии 

с 
думата 

Общ 
брой 

отчетена 

Степен на 
разпрос-
транение

Тип

изгаври 9 3 3 12 21 Сензационен
изнагля 2 0 0 2 4 Сензационен
изрева 2 2 2 4 6 Сензационен
изригна 15 13 13 28 43 Сензационен
изрод 28 46 40 74 96 Уронващ
касапин 1 6 4 7 6 Уронващ
касапница 8 16 14 24 30 Сензационен
като куче 17 37 36 54 70 Сензационен
келеш 7 5 5 12 19 Уронващ
килър 8 55 39 63 55 Сензационен
клане 6 20 20 26 32 Сензационен
коварна 6 11 11 17 23 Уронващ
комшия 9 151 107 160 125 Сензационен
кошмар 28 170 155 198 211 Сензационен
кървав 37 347 319 384 393 Сензационен
кютек 3 2 2 5 8 Сензационен
лигави 6 7 7 13 19 Сензационен
мангал 2 4 4 6 8 Уронващ
маниаци 10 13 12 23 32 Уронващ
мастурбира 2 4 4 6 8 Сензационен
мачо 0 36 28 36 28 Уронващ
мерак 2 37 31 39 35 Сензационен

мигрант 70 169 131 239 271 Дискриминационен/
стереотипен 

младок 7 10 10 17 24 Уронващ
мръсник 0 4 4 4 4 Уронващ
мръсница 0 2 2 2 2 Уронващ

мургав 8 16 14 24 30 Дискриминационен/
стереотипен 

мутри 8 27 11 35 27 Уронващ
мъжага 2 3 3 5 7 Уронващ
набил 187 0 0 187 374 Сензационен
надрусан 0 20 19 20 19 Сензационен
напаст 0 2 2 2 2 Сензационен
наркоман 4 101 92 105 100 Уронващ
наръга 36 169 157 205 229 Сензационен
настръхна 12 20 20 32 44 Сензационен
немислимо 4 9 8 13 16 Сензационен
неописуемо 0 5 5 5 5 Сензационен
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Неуместна 
дума/термин

Брой 
заглавия 
с думата

Брой спо-
менавания 

в текста 

Брой 
статии 

с 
думата 

Общ 
брой 

отчетена 

Степен на 
разпрос-
транение

Тип

нечовешки 4 42 31 46 39 Сензационен
нокаутира 1 1 1 2 3 Сензационен
обезумял 2 11 5 13 9 Уронващ
онемя 0 1 1 1 1 Сензационен
освирепя 0 1 1 1 1 Сензационен
отвратително 2 29 29 31 33 Сензационен
отърва 18 62 55 80 91 Сензационен
пандиз 8 28 26 36 42 Сензационен
педофил 261 712 407 973 929 Уронващ
пердах 0 3 3 3 3 Сензационен
пияна 2 12 10 14 14 Уронващ
подивял 1 6 5 7 7 Сензационен
подробности 85 0 0 85 170 Сензационен
позор 2 28 19 30 23 Сензационен
покъртително 7 22 22 29 36 Сензационен
потресаващо 71 319 284 390 426 Сензационен
похотлив 12 33 24 45 48 Уронващ
приказно красива 1 0 0 1 2 Сензационен
проплака 4 10 9 14 17 Сензационен
психар 4 2 2 6 10 Уронващ
разглезен 0 10 10 10 10 Сензационен
разгонен 22 23 21 45 65 Уронващ
ревнивец 26 93 67 119 119 Уронващ
резил 0 3 3 3 3 Сензационен
рогоносец 0 6 6 6 6 Уронващ

роми биячи 1 0 0 1 2 Дискриминационен/
стереотипен 

ромка 10 23 16 33 36 Дискриминационен/
стереотипен 

садист 27 36 34 63 88 Уронващ
свада 23 91 89 114 135 Сензационен
свиреп 9 34 34 43 52 Сензационен
силиконка 0 8 8 8 8 Уронващ
скандално 15 88 65 103 95 Сензационен
смля 7 14 11 21 25 Сензационен
смразяващ 1 20 19 21 21 Сензационен
сношава 1 59 57 60 59 Сензационен
срам 9 0 0 9 18 Сензационен
страсти 6 33 31 39 43 Сензационен
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Неуместна 
дума/термин

Брой 
заглавия 
с думата

Брой спо-
менавания 

в текста 

Брой 
статии 

с 
думата 

Общ 
брой 

отчетена 

Степен на 
разпрос-
транение

Тип

страховит 4 43 42 47 50 Сензационен
страшни мъки 4 3 3 7 11 Сензационен
страшно 18 97 86 115 122 Сензационен
съкрушително 1 1 1 2 3 Сензационен
терор 15 0 0 15 30 Сензационен
трагедия 30 316 285 346 345 Сензационен
трепери 6 39 38 45 50 Сензационен
тъмна доба 5 1 1 6 11 Сензационен
ужасяващо 12 157 145 169 169 Сензационен
умопомрачителен 1 1 1 2 3 Сензационен
фука 5 8 8 13 18 Сензационен
хорър 6 4 4 10 16 Сензационен

цигане 11 1 1 12 23 Дискриминационен/
стереотипен 

цигани 96 235 156 331 348 Дискриминационен/
стереотипен 

цигански 16 98 84 114 116 Дискриминационен/
стереотипен 

циганче 6 24 14 30 26 Дискриминационен/
стереотипен 

цинизъм 0 59 58 59 58 Сензационен
ченгета 13 128 108 141 134 Уронващ
чудовище 4 48 41 52 49 Сензационен
шамар 146 450 325 596 617 Сензационен
шок 19 0 0 19 38 Сензационен
шокира 41 269 239 310 321 Сензационен
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Обяснение
 
Абсурд – безсмислица, нелепост. Из-
ползва се с цел да се привлече внима-
нието на читателя към заглавието на 
новината (click-bait).

Афера – съмнителна или непочтена 
проява с широк отзвук в обществото. 
Използва се с цел да се омаловажи и 
извини насилието над жертвата на ДН-
НОП.

Безумие – безразсъдство, пълна загуба 
на разум в действия и прояви. Използва 
се с цел да се привлече вниманието на 
читателя към заглавието на новината 
(click-bait).

Брутално – безмилостно, жестоко. Ду-
мата се използва най-често под форма-
та на хипербола с цел привличане на 
вниманието. В статиите за насилие се 
използва предимно с негативно отно-
шение.

Бесен – използва се в преносно значе-
ние като синоним на силно разгневен, 
разярен, неудържим. Чрез думата се 
квалифицира човек, действие или мо-
дел на поведение, което, използвано в 
журналистическата реч, може да бъде 
само ако авторът е и свидетел. Във 
всички останали случаи е с цел укра-
сяване на текста и акцентиране върху 
случката. 

Вендета – представлява кръвно от-
мъщение, синоним на разплата, отмъ-
щение. Не е често използвана дума в 
разговорната реч. Създава усещане, че 
случката е извадена от филм.

Взриви – рядко се използва в своето 
буквално значение. Когато някоя но-
вина „взриви интернет“, означава, че е 
скандална, интересна, потресаваща, 
нечувана, изумителна и т.н.

Вцепени – синоним на сковавам. В 
журналистически текстове се използва 
предимно като метафора с цел сенза-
ционност.

Гавра – постъпка и/или думи, които 
целят да унизят достойнството на чо-
века или моралната стойност на нещо; 
подигравка.

Гей – синоним на хомосексуален мъж. 
Сама по себе си думата не е непод-
ходяща, но използването й в самото 
заглавие в словосъчетание като „гей 
убийство“ може да се анализира като 
дискриминативна.

Гнус – нещо, което отвращава, от което 
на човек му се повдига или гади. Дума-
та се използва с цел сензационност и 
провокиране на емоциите и чувствата 
на читателя.

Джендър – преведено на български 
означава „социален пол“, включва само 
два пола – женския и мъжкия. Самата 
дума няма негативно значение, но в ня-
кои журналистически материали бива 
използвана като синоним на „хомосек-
суалист“ и „травестит“, но под формата 
на обида. 

Драма – сред трите основни литера-
турни рода. Също така е и жанр в кино-
то, в който се следи развитието, често 
емоционално, на реалистични герои, 
които сюжетът поставя в конфликт по-
между им, със самите себе си, с обще-
ството или дори с природни явления. 
Използва се с цел сензационност и е 
типична за жълтата журналистика.

Дърт – стар, възрастен. Думата се из-
ползва предимно с цел провокиране на 
пренебрежение и презрение.

Ексклузивно – информация, до която 
има достъп само един източник и не 
се споделя с други. Използва се с цел 
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сензационност, създавайки усещането, 
че читателят има достъп до нещо заб-
ранено или което не е било предназна-
чено да бъде видяно.

Екшън – филмов жанр, в който герой 
или повече герои са въвлечени в се-
рия от предизвикателства, които изис-
кват физически подвизи, много битки и 
безумни преследвания. Използва се с 
цел сензационност и до някаква сте-
пен тривиализира насилието, защото 
читателят го възприема по-скоро като 
сцена от филм, отколкото като реално 
събитие.

Жестоко – без милост. В журналис-
тически текстове рядко се използва в 
своята жаргонна форма, в която озна-
чава „готино, много хубаво“.  Честото 
използване на думата я е превърнало в 
символ на сензационната журналисти-
ка.

Загорял –  употребява се за мъже или 
животни от мъжки пол, които имат го-
лямо сексуално желание. Журналисти-
ката трябва да поставя факти, а не да 
диагностицира хората. Използването 
на думата, без да има достатъчно до-
казателства, подкрепящи това твърде-
ние, е недопустимо.

Закла – отрязване на главата на човек 
или на животно. Дума, с която сенза-
ционната журналистика цели да про-
вокира чувствата на читателя.

Засукан – отнасящо се до човек, е си-
ноним на привлекателен. Фокусира чи-
тателя не върху това, което е истински 
важно в текста.

Зверски – свирепо, жестоко, присъщо 
за звяр. Използва се с цел сензацион-
ност.

Зверство – жестока постъпка, жес-
токост, характер на свиреп човек. Из-

ползва се с цел да се провокират емо-
циите на читателя.

Зловещ – страшен, обезпокоителен. 
Дума, която не дава ценна информация 
на читателя, но украсява текста, за да 
звучи по-внушително и запомнящо се.

Изверг – много жесток човек. Най-чес-
то се използва като синоним или за-
местител на думата насилник. Жур-
налистическият текст не бива да дава 
класификации освен ако те не са по-
твърдени от експерт в областта.

Извратен – човек, който е физиологич-
но и нравствено противоестествен. 
Използва се за окачествяване на на-
силника от автора на текста.

Извращение – постъпка на извратен 
човек, ненормалност, извън границите 
на общоприетото
Изгаври – извършването на постъпка 
и/или казването на думи, които целят 
да унизят достойнството на човека 
или моралната стойност на нещо; по-
дигравка.  Чрез думата се цели сенза-
ционност.

Изрева – силно изкрещяване, като рев. 
В преносен смисъл се използва и като 
синоним на „оплакване“.

Изригна – използва се в преносно зна-
чение, когато човек изрича бързо и 
гневно ругатни, грубости. С думата се 
обрисува ситуация, с което се цели да 
се привлече читателското внимание. 

Изрод – човек, роден с физически не-
достатък. В преносно значение се от-
нася за човек с извратен морал. Жур-
налистиката трябва да поставя факти, а 
не да диагностицира хората. Използва-
нето на думата, без да има достатъчно 
доказателства, подкрепящи това твър-
дение, е недопустимо. 
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Касапин – човек, който като професия 
се занимава с клане, чистене и разпар-
чаване на животни. Използването на 
квалификацията е крайно неподходящо 
в статии за насилие, защото окачествя-
ва жертвата като животно.

Касапница – използва се предимно в 
преносното значение, което се отна-
ся за масово избиване или загиване на 
хора. Думата е силно провокираща.

Като куче – принизяване на човек до 
животно с цел сензационност.

Келеш – презрян, долен, неопитен, 
незрял човек. Използва се за подчер-
таване дадени качества на човек. Ме-
диите често използват квалификацията, 
когато става въпрос за дете, което е 
деятел на дадено насилие. 

Килър – чуждица, заимствана от ан-
глийския език: “killer”, което означава 
убиец. Думата е жаргонна и се използ-
ва предимно в разговорната реч. Не 
бива да присъства в журналистически 
материали.  

Клане – използва се предимно в пре-
носното значение, което се отнася за 
масово избиване или загиване на хора. 
Думата е силно провокираща.

Коварен – който прикрива с благовид-
ност зли намерения спрямо някого; по-
дъл. Прилагателното се използва с пре-
небрежителна функция и е най-често 
насочено към извършителя.

Комшия – човек, който живее в съсед-
ство, съсед.  

Кошмар – лош, мъчителен сън или по-
ложение. Използва се с цел да се при-
влече вниманието на читателя към за-
главието на новината (click-bait).

Кървав – изцапан с кръв. Използва се 

с цел да се привлече вниманието на 
читателя към заглавието на новината 
(click-bait) и да провокира сензитив-
ността.

Кютек – използва се в разговорната 
реч, жаргон. Означава бой, побой. Ду-
мата е неподходяща за журналистиче-
ски текст.

Лека жена – евфемизъм за проститут-
ка. Означава жена, която се отдава на 
мъже за пари. Чрез използването на 
словосъчетанието „лека жена“ авторът 
на текста се е опитал да избегне дума 
или фраза, която за слушателя или чи-
тателя звучи обидно, раздразнително 
или обезпокоително.

Лигави – в статии се среща в преносно 
значение. Човек, който се държи несе-
риозно, превзето.

Мангал – използва се вместо офици-
алното название на етническата група 
цигани/роми. Формулировката цели да 
представи този, за когото се отнася, в 
негативно амплоа. 

Маниак – човек, обзет от някаква ма-
ния, с налудничави идеи. Използва се в 
негативно отношение.

Мастурбира – сексуално самозадово-
ляване. Думата, използвана в заглавие, 
провокира интереса на читателя и тър-
си сензационност.

Мачо – сваляч, ухажор с по-мъжествен 
вид и по-напористо поведение.

Мерак – силно желание за постигане 
на дадена цел. Думата предимно се из-
ползва в разговорната реч.

Мигрант – човек, който мигрира, т.е. 
придвижва се и се преселва от едно 
населено място в друго или от една 
страна в друга. Използва се с негатив-
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на конотация в противовес на думата 
„бежанец“, която се използва за човек, 
бягащ от конфликт или преследване в 
родината си

Младок – млад човек. Думата се из-
ползва предимно с цел провокиране на 
пренебрежение и презрение или ома-
ловажаване на дадени качества, уме-
ния, ситуация поради възрастта.

Мръсник – човек, който върши непри-
лични неща; постъпва подло, низко, 
развратничи. Думата привлича внима-
нието на читателите.

Мургав – използва се вместо офици-
алното название на етническата група 
цигани/роми. Формулировката цели да 
представи този, за когото се отнася, в 
негативно амплоа. Има определена ра-
систка конотация.  

Мутра –  едри, физически силни и ниско 
интелигентни индивиди, най-често от 
мъжки пол. Те са изпълнители на про-
тивозаконни задачи в престъпни ор-
ганизации, враждебно настроени и 
склонни към насилие спрямо обикно-
вените хора.

Мъжага – силен, едър, снажен мъж.

Надрусан – жаргонна форма, човек, 
който е неадекватен след употребата 
на наркотици. Журналистиката трябва 
да поставя факти, а не да диагностици-
ра хората. Използването на думата, без 
да има достатъчно доказателства, под-
крепящи това твърдение, е недопусти-
мо. 

Напаст – беда, нещастие, зло. Думата 
е с негативно отношение, когато се от-
нася за група от хора.

Наркоман – лице, което страда от нар-
комания. Журналистиката трябва да 
поставя факти, а не да диагностицира 

хората. Използването на думата, без 
да има достатъчно доказателства, под-
крепящи това твърдение, е недопусти-
мо. 

Наръга – синоним на намушка, пробо-
жда. Използването на подобна дума в 
заглавието цели привличане на инте-
реса.

Настръхна – в статии най-често се из-
ползва като метафора, описваща реак-
цията на човек, а понякога дори на град 
или държава спрямо темата на мате-
риала. Заглавието цели да провокира 
интереса на читателя с идеята, че на-
писаното е толкова страшно и потре-
саващо, че естествената реакция би 
била да настръхнеш.

Немислим – нещо, което не можем да 
си представим, невъзможно, недопус-
тимо. Не носи ключова информация за 
читателя, цели се сензационност.

Неописуем – нещо, което не може да 
се опише с думи, неизразимо. Не носи 
ключова информация за читателя, цели 
се сензационност.

Нечовешко – нещо, което не е присъщо 
на човек. Не носи ключова информация 
за читателя, цели се сензационност.

Нокаутира – термин от бойните спор-
тове. Означава състояние, в което еди-
ният от противниците е повален на 
земята и не може да се изправи със 
собствени сили в определеното от съ-
дията време. Подобна лексика няма 
място в журналистически материал 
освен ако той не е насочен към отразя-
ването на спортно събитие.

Обезумял – човек, който е загубил кон-
трол върху поведението си, загубил 
самообладание поради силно изживя-
ване, раздразнение. Не носи ключова 
информация за читателя, цели се сен-
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зационност.

Онемя – губи способност да говори, 
замълчава поради изненада или неве-
жество. Не носи ключова информация 
за читателя, цели се сензационност.

Освирепя – става свиреп, ядосва се 
много, вбесява се. Не носи ключова ин-
формация за читателя, цели се сенза-
ционност.

Отвратително – нещо, което предиз-
виква физическо отвращение, погнуса. 
Думата се използва с цел сензацион-
ност и провокиране на емоциите и чув-
ствата на читателя.

Отървавам – спасявам, избавям. Често 
се използва в словосъчетание „отърва 
кожата“. Използва се за привличане на 
читателското внимание.

Пандиз – жаргонна дума за затвор. Из-
ползването на подобна дума омалова-
жава функциите и сериозността на за-
твора.  

Педофил – болестно състояние, кое-
то се изразява в сексуално влечение 
към деца. Журналистиката трябва да 
поставя факти, а не да диагностицира 
хората. Използването на думата, без 
да има достатъчно доказателства, под-
крепящи това твърдение, е недопусти-
мо. 

Пердах – дума, използваща се в раз-
говорния език, която означава бой, на-
биване. Нейното използване в журна-
листически материали тривиализира 
насилието. Придава му качества на 
нещо нормално, ежедневно.

Пиян – човек, който е погълнал голямо 
количество алкохол. Журналистиката 
трябва да поставя факти, а не да ди-
агностицира хората. Използването на 
думата, без да има достатъчно доказа-

телства, подкрепящи това твърдение, е 
недопустимо. 

Подивя – става див. Чрез думата се 
цели сензационност на материала.

Позор – срамно, унизително положе-
ние, което предизвиква презрение.

Покъртително – нещо, което предиз-
виква дълбока жалост, съчувствие. Не 
носи ключова информация за читателя, 
цели се сензационност.

Потрес – силна емоционална реакция, 
провокираща негативни чувства.  Не 
носи ключова информация за читателя, 
цели се сензационност.

Похотлив – човек със силно сексуално 
желание, влечение. Функцията е де-
рогативна. Човекът се отъждествява с 
проявената от него емоция.

Проплака – в преносен смисъл се из-
ползва като синоним на „оплакване“. 
Чрез нея се цели сензационност на ма-
териала.

Психар – психично болен човек. Жур-
налистиката трябва да поставя факти, а 
не да диагностицира хората. Използва-
нето на думата, без да има достатъчно 
доказателства, подкрепящи това твър-
дение, е недопустимо. 

Разглезен – лигав. Разглезените хора 
не са на почит спрямо обществените 
разбирания и използването на подобно 
определение в журналистически текст 
провокира негативни емоции в читате-
ля.

Разгонен – употребява се за животни, 
които имат голямо сексуално желание. 
Окачествяването на човек като разго-
нен е с негативен сентимент, защото 
го принизява до животинския вид и на-
гон. Журналистиката трябва да поста-
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вя факти, а не да диагностицира хора-
та. Използването на думата, без да има 
достатъчно доказателства, подкрепя-
щи това твърдение, е недопустимо.

Ревнивец – човек, който проявява чув-
ства на недоверие и съмнение в обич-
та на любимо същество. Функцията е 
дерогативна. Човекът се отъждествява 
с проявената от него емоция. 
Резил – използва се в разговорната 
реч, означава срам, посрамване. Думи, 
които не присъстват в книжовния бъл-
гарски език, не е препоръчително да се 
използват в журналистически матери-
ал.

Рогоносец – в преносен смисъл озна-
чава мъж, на когото съпругата му изне-
верява. Носи негативно отношение.

Ромка – жена от ромски произход. 
Споменаването на етноса още в загла-
вието на новината цели да провокира 
у читателя негативни асоциации към 
малцинствената група.

Садист – човек, който изпитва удо-
волствие от физическото или психиче-
ското измъчване на други живи съще-
ства.

Свада – шумна караница, скандал. Чес-
то използвана дума в заглавията на 
сензационните материали, които целят 
да привлекат вниманието на читателя. 

Свиреп – зъл, жесток.  Не носи ключова 
информация за читателя, цели се сен-
зационност.

Силиконка – жена, която има силикон 
в гърдите. При използването на дума-
та се цели снизходително отношение, 
принизяване на човека. Думата може 
да се окачестви като пейоративна. 

Скандално – шумна и неприлична кара-
ница; кавга. Предизвикателна постъпка. 

Често използвана дума в заглавията на 
сензационните материали, които целят 
да привлекат вниманието на читателя. 

Смля – използва се в преносно значе-
ние, често в словосъчетания като „смля 
от бой“, чиято буквална дефиниция е 
унищожавам от бой. Изразът е жарго-
нен и се използва предимно в разго-
ворната реч.

Смразяващ – студен, вцепеняващ. 
Дума, която не дава ценна информация 
на читателя, но украсява текста, за да 
звучи по-внушително и запомнящо се.

Сношава – извършване на полов акт. 
Думата рядко се използва в ежеднев-
ната реч, затова, когато присъства в 
журналистически материал, предиз-
виква интереса на читателя. В пренос-
но значение означава сближавам, имам 
връзка, контакт.

Страст – силно чувство на привърза-
ност, отдаденост, ентусиазъм или осо-
бено желание за извършване на нещо 
определено. Терминът се използва и 
при описание на живия интерес спря-
мо някого/нещо, при демонстриране 
на обвързаност, интимни отношения 
или почит.

Страховит – обезпокоителен, прово-
кира страх. Дума, която не дава ценна 
информация на читателя, но украсява 
текста, за да звучи по-внушително и за-
помнящо се.
В страшни мъки – разочарование, емо-
ционална или физическа болка. Цели 
да грабне вниманието на читателя и да  
провокира съчувствие.

Страшно – обезпокоителен, провоки-
ра страх. Дума, която не дава ценна 
информация на читателя, но украсява 
текста, за да звучи по-внушително и за-
помнящо се.
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Съкрушителен – нещо, което съкруша-
ва, унищожава. Използва се най-често 
за емоции и чувства.  Не носи ключова 
информация за читателя, цели се сен-
зационност.
Трагедия – в преносно значение оз-
начава нещастна случка. Авторите на 
статии използват думата в заглавието 
на своите материали, за да провокират 
читателския интерес.

Трепери – в статии най-често се из-
ползва като метафора, описваща реак-
цията на човек, а понякога дори на град 
или държава спрямо темата на мате-
риала. Заглавието цели да провокира 
интереса на читателя с идеята, че на-
писаното е толкова страшно и потре-
саващо, че естествената реакция би 
била да потрепериш.

Тъмна доба – късно вечер, по тъмно.

Ужасяващ – предизвикващ ужас и 
страх. Не носи ключова информация за 
читателя, цели се сензационност.

Умопомрачителен – много силен, въл-
нуващ, шокиращ. Не носи ключова ин-
формация за читателя, цели се сенза-
ционност.

Фукам се – хваля се, самоизтъквам се 
пред другите

Хорър – от английски „horror“. Основен 
жанр на фантастиката. Представлява 
свръхестественият ужас, който се по-
явява в повечето случаи илюстратив-
но или инструментално, за да придаде 
атмосфера или да ускори сюжета към 
предначертаната цел. Използването 
на думата в статии тривиализира на-
силието, като провокира читателя да 
възприеме прочетеното като сюжет на 
страшен филм.

Цигане – дете от ромски произход. Ду-
мата е се използва при снизходително 

отношение с цел обида и принизяване. 
Използвана в заглавие на журналисти-
чески текст подхранва дискриминаци-
ята към въпросната малцинствена гру-
па.

Цигани – събирателно название на ня-
колко сродни етнически групи. За си-
ноним се използва “роми”. Те са тре-
тата по численост народност след 
българите и турците, а според някои 
изследвания – втората. Споменаването 
на етноса още в заглавието на новина-
та цели да провокира у читателя нега-
тивни асоциации към малцинствената 
група.

Цинизъм – нагло поведение или от-
ношение, изразяващо пренебрежение 
към моралните норми.

Ченгета – жаргонна дума, която се из-
ползва като синоним на „полицаи“. Из-
ползването на подобна дума омалова-
жава професионалните привилегии и 
задължения на полицейските служите-
ли.  

Чудовищен – нечовешки, буди отвра-
щение. Използва се с цел да се прово-
кират емоциите на читателя, не носи 
ключова информация.
Шамар – удар с длан по бузата на чо-
век. В преносно значение се използва 
за срам и обида. Използването на ду-
мата тривиализира насилието. Прида-
ва му качества на нещо нормално, еже-
дневно.

Шокира – неочаквано, силно впечат-
ление, използва се предимно за изра-
зяване на негативни чувства и емоции. 
Често използвана дума в заглавията на 
сензационните материали, които целят 
да привлекат вниманието на читателя.
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Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349, www.ptainfo.eu, се изпълнява 
от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, 

Норвегия, с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на 
Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да направи изследване 

на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, в 
традиционните медии в България и Норвегия, и комуникационна кампания.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по 
Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg

www.ptainfo.eu
www.activecitizensfund.bg
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