


БЪЛГАРИЯ

43% от новинарските издания омаловажават случаите на 
домашно насилие и насилие, основано на пола (ДННОП). 

 🔹 Високият дял издания, които омаловажават случаите на домашно насилие и насилие 
по полов признак, изнася на преден план сериозен проблем с начина, по който меди-
ите се отнасят към важна тема. 

 🔹 Много издания насочват вниманието си към шокиращите страни на историите, като 
често навлизат в детайли, които по никакъв начин не допринасят за информирана 
публична дискусия по темата за домашно насилие и насилие по полов признак.

Пристрастяване и ревност са водещи мотиви в отразените 
случаи за домашно насилие и насилие, основано на пола.

 🔹 Изданията рядко навлизат в мотивите за случаите на насилие. Когато го правят, во-
дещ мотив са проблеми с пристрастяване (54% от материалите, които споменават 
мотив). 

 🔹 Типичният извършител е насилник и в трезвено състояние, като става по-лош след 
употребата на вещества (най-често алкохол). 

 🔹 Ревност е друг водещ мотив (42% от отразяването). 

 🔹 Извършителят обикновено е бивш съпруг, който все още тормози жертвата, или кон-
тролиращ мъж, с вероятен страх от изоставяне.



НОРВЕГИЯ

42% от новинарските издания предоставят задълбочен 
анализ на случая на насилие и причините зад него.

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

 🔹 По-голямата част от статиите (55%) показват, че са против насилието, или чрез нега-
тивното мнение на автора за проблема, или чрез висококачествен анализ на ситуа-
цията и причините за нея.

Пристрастяване и ревност са сред водещите мотиви в 
отразени случаи за домашно насилие и насилие, основано 
на пола.

 🔹 Много рядко норвежките медии влизат в детайли за мотивацията зад даден акт на 
насилие. От всички разгледани случаи най-често срещана причина е пристрастява-
нето към субстанции (28%). По-често става дума за пристрастяване към наркотици, 
което води до актове на насилие.

 🔹 Ревността също се среща в една голяма част от случаите (24%), в които статията 
разглежда мотивите за насилието.

 🔹 Ревността и пристрастяването са сред мотивите, за които медиите рядко дават 
по-подробен анализ.



Photographer Mlada Vigerova, freepik.com 

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

Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), 
са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В 
продължение на една година, в периода ноември 2018 г. - 
ноември 2019 г., по темата са публикувани 7475 релевантни 
статии в България и 7179 – в Норвегия. Направен е сравни-
телен анализ на начина, по който медиите в двете държави 
подхождат към един и същ проблем и как отразяват случаите 
на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.
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