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Въведение
Децата имат добри идеи. Tе повдигат въпроси, за които възрастните често не се сещат.
Нещо повече, съгласно един от най-важните принципи при защита на правата на децата —
пълното зачитане на висшите интереси на детето, на децата трябва да се предоставят
възможности да изразяват мнението си по въпроси, които ги засягат.
Генерална дирекция ,,Правосъдие“ на Комисията потърси мнението на младежи и
девойки от всички 27 държави-членки на ЕС относно правата на децата. Млади хора
от най-различна среда и произход обсъдиха темата за това какво е да си дете през
2010 година. Те разговаряха за пречките, с които се сблъскват при упражняване на
своите права, както и за действията, които биха искали да бъдат предприети от страна
на възрастните.
През февруари 2011 г. Комисията прие ,,Програма на ЕС за правата на детето“. При
изготвяне на документа Комисията почерпи идеи от проучването сред децата, резултатите
от което са представени в настоящата публикация.
По думите на самите деца те искат възрастните да имат по-голямо доверие в тях, да
уважават повече гледната им точка и да ги включват повече в процеса на вземане на
решения. Децата искат да участват активно при вземането на решения, свързани с тях,
и да знаят, че тяхното мнение се зачита.
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1. Резюме
През февруари 2010 г. TNS Qual+ проведе качествено
проучване на Евробарометър сред младите хора
във всичките 27 държави-членки на ЕС от името на
Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската
комисия. Проучването обхваща 170 дискусионни групи
и разглежда темата за правата на децата. Участниците,
всичките на възраст между 15 и 17 години, с различен
обществено-икономически и етнически произход
(включително ромски, синти и номадски деца, както и
деца със специални нужди), обсъдиха въпросите, които
според тях имат най-голямо значение по отношение
на техните права и правата на децата като цяло, както
и различните пречки, с които децата се сблъскват при
упражняването на тези права. По-нататък обсъждането
продължи с разглеждане на решенията, които те считат,
че биха могли да доведат до преодоляването на тези
пречки и участниците отправиха конкретни предложения
за това какво може да направи „светът на възрастните“,
за да предпази и защити по-добре правата на децата.

1.1 ДА СИ ДЕТЕ В ЕВРОПА ДНЕС
Като млади хора в Европейския съюз днес, участниците
говорят позитивно и почти по еднакъв начин относно:
 своята относителна свобода от отговорност и
натиск;
 своята способност да се забавляват;

 подкрепата, която получават;
 възможностите пред себе си;
 позитивната роля, която технологиите играят в
техния живот.
Областите от техния живот, които те смятат като помалко добри, включват:
 недостатъчното доверие у тях от страна на
възрастните;
 натиск да успеят в живота;
 физически и понякога психически тормоз;
 ограничения по отношение на решенията,
които могат да вземат относно собствения си
живот;
 рискът от пристрастяване и психическите
и физическите заплахи за тяхното
благосъстояние;
 стремежът да пораснат бързо;
 недостатъчното дейности, с които да се занимават
в свободното си време.
Младите хора възприемат своите родители, семейства,
приятели и треньори/ръководители предимно като
позитивно влияние в своя живот. Мненията са подвузначни по отношение на учителите и „закона“,
включително полицията, а медиите разглеждат като
оказващи влияние както в позитивна, така и в негативна
светлина.

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
Малко млади хора отделят време да се замислят, ако
въобще го правят, за правата на човека и не ги свързват
автоматично със своето положение и с положението
на тези, които познават. Те мислят даже още по-малко
за специфичните права на децата, въпреки че смятат,
че повечето човешки права касаят също и децата. Все
пак, смята се, че децата трябва да имат специфично
„право на образование“.
Извън образованието, правото, което се смята за найважно за децата, е „правото да бъдеш дете“, да си
свободен от отговорности и да имаш възможност да
играеш, да растеш и да се развиваш. Други свободи от
значение, посочени от участниците в нашето проучване
са свързани със свободата на изразяване, достъпа до
подслон и до храна, до здравеопазване, правото на
семеен живот и уважение, както и да не бъдеш подлаган
на тормоз.

на „държавата“1 — по отношение на децата като цяло
и в частност на уязвимите и тези в неравностойно
положение.
Участниците биха искали възрастните, които са близо
до децата, да ги изслушват по-внимателно и да следят
за предупредителни сигнали за заплаха за техните
права. Те биха искали също така да са използват
повече технологиите и интернет за ангажиране на
децата по тези въпроси и за осведомяването им за
съществуващите опасности.
По-конкретно, има редица начини, по които децата биха
искали да видят как „светът на възрастните“ предоставя
по-добра сигурност и защита на правата на децата:
 Те биха искали възрастните да имат повече
доверие в децата и да им позволят да вземат
по-голямо участие при вземането на решения.
Те биха искали родителите да позволят на децата да
участват повече при вземането на решения и при
проблеми, които ги касаят пряко, като избора на
образование, къде да живеят в случай на раздяла на
родителите и да им предоставят повече информация
за рисковете, свързани с наркотиците и алкохола.

„Правото на участие“ бе също нещо, което много
деца споменават, като някои искат да бъдат активни
участници в процеси на вземане на решения, които ги
касаят пряко, от избор на образование до правото на
гласуване. Това желание се посочва няколкократно във
връзка с области от техния живот, където спрямо тях
има очаквания и се иска постигането на постижения и
резултати (училище, последващо образование и работа).
Това се забелязва също в контекста на семейства, които
преминават през процеси на разделяне и развод, като
децата искат да бъдат активни участници при решенията,
свързани с тях, и искат да чувстват, че техните мнения
се зачитат.

За да бъдат техните права гарантирани в училище, те
биха искали учителите да бъдат по-добре обучени
да изслушват по-добре децата, да следят за знаци
за нарушаване на правата и да ги възприемат посериозно, особено при съобщаване на случаи на
тормоз.
По отношение на лицата, участващи при изготвянето
на политиките, децата биха искали да видят, че
те полагат повече усилия за подобряването на
цялостното обществено мнение за младите хора,
по-добри инвестиции в създаването на забавления
и възможности за бъдеща работа за децата, както
и по-добро прилагане на съществуващите закони.

1.3 ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
В рамките на проучването бе направено ясно
разграничение между по-голямата част от децата, които
взеха участие в изследването и които не се смята да
са изложени на сериозен риск техните права да бъдат
нарушени, и няколко специфични групи деца, които
участниците определят като „по-уязвими“. Сред групите
деца, посочени като особено уязвими, са: онези, които
са изложени на риск от насилие или посегателства;
жертви на тормоз; онези, които са много бедни; деца в
институции; бездомни деца; деца със специални нужди,
деца от малцинствени етнически групи, като деца на
роми, синти и номади.

Те искат държавата (на местно, регионално и
национално равнище) да насърчава организирането
на повече форуми, така че гласът на децата да бъде
чут, било чрез понижаване на възрастта за гласуване,
като бъдат създадени омбудсмани за защита на
правата на децата или защитници2, или чрез други
форми на политическо овластяване. Те искат децата
да бъдат питани за тяхното мнение и да виждат, че
то се зачита.

При обсъждането на въпроса какво може да се направи
за по-добра сигурност и закрила на правата на децата,
участниците взеха предвид своето собствено положение
и това на различните групи уязвими деца.

Те биха искали да се насърчава повече положителното
отношение към нуждите на децата от малцинствените
1

Младите европейски граждани вярват, че по-голямата
отговорност за обезпечаване на правата на децата като
отделни индивиди лежи на родителите и учителите, а

2

Тук терминът „държавата“ визира лицата, участващи при
определянето на политиките и правоприлагащите органи на
местно, регионално, национално или дори на европейско
равнище, а също така е използван по-свободно, за да се отрази
употребата от страна на децата на термина.
Под „защитници“ се има предвид лице или лица, които защитават
децата, действат като техни говорители и защитават техните права.

5

групи и да се предоставят повече образователни и
други възможности, за да се стимулират тези деца
да се интегрират изцяло в културния поток и в
обществото.
 Те искат възрастните да зачитат свободата
на децата да бъдат деца
Те биха искали „светът на възрастните“ да дава повече
средства за игрища и центрове, където децата като
цяло, и в частност уязвимите деца, да могат да
спортуват, да играят или да намират подслон.
Те биха искали да се гарантира, че върху децата не се
оказва прекалено голям натиск да се справят добре
в училище и да ходят на извънучилищни занимания
за сметка на тяхното „свободно“ време.
 Те искат да се говори повече за правата на
децата
В рамките на семейството и училището, те искат
децата да имат увереността да изкажат чувствата
си, когато техните права са нарушени; насърчаването
на диалога е от значение. Децата се нуждаят от
сигурност, че имат легитимното право да действат,
като изразяват загрижеността си.

6

Те искат да получават повече информация, например
по отношение на обсъждания относно правата на
децата в училищата, и сведения за местата, където
могат да отидат за помощ. Те трябва да им бъдат
предоставяни и чрез използването на интерактивни

технологии, които те познават, като например
детска уебстраница по проблемите с тормоза. Те са
запознати с кибертормоза и, до известна степен, с
вниманието, което е необходимо да обръщат при
използване на интернет или други средства за
общуване.
Те биха одобрили по-голямото популяризиране
на съществуващите горещи телефонни линии за
помощ на деца или омбудсманите. Те биха приели
положително информационни кампании за родители
относно вредата, която може да причини небрежното
поведение под въздействието на алкохол или
наркотици.
 Те искат повече подкрепа, когато е
необходимо
Те чувстват, че положението на най-уязвимите деца
трябва да се контролира по-добре (независимо дали
вкъщи, в училище или някъде другаде) с помощта
на силна подкрепа от социалните служби, когато е
необходимо. Надяват се на по-добра психологическа
подкрепа за деца в нужда в училищата и в частност на
групи за подкрепа и терапия за жертвите на тормоз.
Родителите се нуждаят от по-голяма осведоменост
относно това колко е важно да прекарват време
заедно с децата си.
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2. Цели и методология
2.1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ
Настоящото качествено проучване на Евробарометър в
областта на правата на детето е проведено по искане на
Главна дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия.
Цялостните цели на проучването са:
 да се проучи кои са проблемите от най-голямо
значение за децата във връзка с техните права;
 да се проучи какви са препятствията, пред които
се изправят децата при упражняването на своите
права;
 да се проучи мнението на децата относно
възможните решения за преодоляване на тези
проблеми.
Настоящото качествено проучване следва две
количествени проучвания на Евробарометър, проведени
в предходните две години, целящи установяването на
степента на осведоменост на децата относно техните права
и проучване на най-важните проблеми, според които те
се изправят във връзка с техните права3.

2.2 СТРУКТУРА НА ПРОУЧВАНЕТО
В целия ЕС бяха организирани 170 дискусионни групи,
в които взеха участие 1 445 деца. Във всяка държавачленка извадката беше широко представена от момчета
и момичета на възраст между 15 и 17 години, от града
и от провинцията, от ниски и високи икономически
прослойки, както и от различен етнически произход.
Измежду участниците в нашето проучване имаше също
така 51 деца с различни форми на специални физически
нужди. Събирането на информацията бе извършено през
февруари и март 2010 г. и се състоеше от шест дискусионни
групи в 23 държави-членки и осем групи в другите четири
държави (Румъния, Унгария, Испания и Обединеното
кралство), включително две групи с участието на деца от
3

Вж. Евробарометър, бр. 235, достъпен на http://ec.europa.eu/
public_opinion/flash/fl_235_en.pdf и Евробарометър, бр. 273,
достъпен на http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_273_
en.pdf

ромски, синти или номадски общности4, по една група от
момичета и една от момчета от всяка.
ГД „Правосъдие“ организира подробен брифинг относно
същността на проучването за модератори и бе одобрено
ръководство за темите (включено като приложение към
настоящия доклад). Самоличността на спонсора на проекта
не бе разкрита на участниците до самия край.
Читателят трябва да обърне внимание, че въпреки че по
време на дискусиите участниците бяха насърчавани да
обсъждат потребностите на децата от групите с по-ниска
възраст, заключенията от проучването отразяват предимно
вижданията и мненията на възрастовата група, сред която
е проведено проучването.
Работата в дискусионните групи беше с продължителност
от два часа и бе проведена между 1 и 12 март 2010 г.
В настоящия доклад са използвани широко цитати на
участниците, тъй като по този начин им се предоставя
възможност „да говорят за себе си“ и това позволява
на читателя да разбере по-добре гледната точка на
децата по разглежданите проблеми. Винаги се посочва
националността и полът на участниците, но избраните
цитати са представителни за наличието на сходни чувства,
изразени от участниците от други държави-членки, и това
не трябва да се разглежда като намек за особена връзка
с въпросната държава.

4

В останалата част на този доклад терминът „роми“ е използван
за обозначаване на ромските, синтите и номадските общности, а
когато не се касае за цитат на участник, се отнася до всичките три
групи.
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3. Да си дете през 2010 г.
Работата в групите бе започната с дискусия по
въпроси, които касаят пряко участниците в нашето
проучване в тяхното ежедневие. Участниците имаха
предварителната задача да попълнят кратък въпросник
относно какво считат за „хубаво“ и какво за „лошо“ във
връзка с това да си дете днес. Първоначалната дискусия
в групите бе акцентирана върху тези констатации, като
бе въведено понятието за влиянията върху живота на
децата и бяха набелязани някои теми, които да бъдат
обсъдени по-късно.

„В сравнение с времето на нашите родители, дядовци
и баби всичко е по-достъпно за нас. Имаме всичко на
разположение. Няма същия контрол, какъвто е имало
преди.“ (Словения, момиче)

3.1 ПРЕДИМСТВАТА ДА БЪДЕШ ДЕТЕ ДНЕС

„Аз уча в училище за деца с проблеми при ученето. Във
всеки клас сме по осем такива деца. Така аз получавам
много повече внимание от учителя, отколкото ако
съм в обикновено училище. Не мисля, че в миналото
това е съществувало.“ (Нидерландия, момче)

Децата на възраст между 15—17 години смятат, че има
много хубави неща, свързани с това да бъдеш дете
в ЕС днес, но от дискусиите се откроиха четири теми.
Повечето деца считат, че:
 Младежките години са време за забавление и
свобода от отговорности, като много от тях
сега имат възможност да пътуват и имат повече
шансове, отколкото в миналото
 Признаване на мрежите за подкрепа от
семейството и приятелите и оценяване на
финансовата помощ, която дава стабилното
семейство
 Технологиите дават свобода и нови
възможности за забавления, взаимодействие и
комуникация
 Приемат се положително предоставянето на
здравни услуги, достъпът до образование,
увеличаването на благосъстоянието и
уважението от страна на възрастните

„За нас не съществува нито едно от политически
наложените ограничения, които са съществували за
нашите родители.“ (Чешка република, момче)
„Мобилни телефони, интернет — моята майка не
е имала всички тези неща, а аз дори не мога да си
представя живота без тях.“ (Германия, момиче)

Младите хора в някои държави-членки посочват също
как тази свобода е разширила своя обхват, официално,
по отношение на защитата, която фактът, че са млади,
им дава съгласно закона:
„[Децата] получават по-голяма степен на защита
от закона в случай на лошо отношение спрямо тях.“
(Франция, момиче)

Децата в някои държави-членки посочват също, че
уважението, което получават от страна на възрастните,
е една от положителните страни да бъдеш дете днес:

„Ние можем да участваме при вземането на решения
и възрастните ни възприемат по-сериозно.“
(Австрия, момиче)

Повечето деца се чувстват защитени и подкрепени
от заобикалящите ги хора, в частност в семейството,
въпреки че има някои, на които подобна стабилност
не им харесва.

засягат техния живот, в частност по отношение на теми
като развод на родителите:
„Когато моите родители се разведоха, имаше
куп хора, които взеха решението „в мой интерес“.
Никой не попита за моето мнение. Поставиха ме
пред свършен факт и аз трябваше да се съглася с
решението, което бяха взели от мое име. Аз не съм
глупав или неспособен да имам собствено мнение за
положението.“ (Люксембург, момче)

3.2 НЕДОСТАТЪЦИТЕ ДА БЪДЕШ ДЕТЕ ДНЕС
НАТИСК ДА УСПЕЯТ В ЖИВОТА
Както по отношение на нещата, които за тях са хубави
във връзка с това да си дете днес, имаше голямо сходство
между нещата, които участниците посочват като лоши
в тази връзка. Основните теми, които споменават, са:
 Липсата на уважение от страна на възрастните
 Натиск да успеят в живота
 Липсата на родителска подкрепа
 Външните ограничения и влияния
 Натискът, оказван от връстниците,
пристрастяването и насилието

Много от децата смятат, че спрямо тях се оказва голям
натиск да успеят в образованието и изпитите и „да се
справят добре“ в бъдеще:
„Прекалено много учене. Искат прекалено много от
нас.“ (Словения, момиче)
„Родителите, обществото и учителите, всички те
очакват прекалено много от нас и искат да учим в
университет и да имаме успех в бъдеще.“
(Естония, момиче)

ЛИПСА НА УВАЖЕНИЕ
Някои деца чувстват, че не са достатъчно уважавани от
страна на възрастните и „света на възрастните“:

Някои смятат, че се набляга прекалено много на успеха
в училище, а в същото време имат прекалено малко
възможности за забавление през свободното време в
по-късна тийнейджърска възраст:

„Никой не ни чува, никой не знае какво искаме и особено
политиците си нямат идея какво е най-добре за
нас. Много е разочароващо, когато говоря с някой
възрастен, да ми отговори с „много си млада, за да
знаеш“.“ (Гърция, момиче)

„Когато си малък, има много за правене, но за хора
на нашата възраст [няма нищо], освен ако не се
[интересуваш] от спорт.“ (Ирландия, момиче)

„Когато става въпрос за политика, аз нямам никакво
право на глас като отделна личност.“ (Полша, момче)

ЛИПСА НА РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА

Липсата на чуваемост в училище е основен проблем за
много деца. Някои считат, че това се дължи на факта,
че са млади. Значителна част от тях смятат, че са силно
дискриминирани:
„Мисля, че младите хора са обвинявани за всичко и им
се лепват етикети. Понякога общото отношение
е, като че ли „всичко“ е по наша вина. Като че ли
сме някакъв вид проблем за обществото или нещо
подобно.“ (Финландия, момче)
„Полицията се държи доста строго, рискуваш
да бъдеш арестуван без причина. Мислят те за
престъпник само защото носиш големи якета.“
(Дания, момче)

Като отрицателен се посочва фактът, че не могат да
участват при вземането на ключови решения, които

Някои деца смятат, че не получават достатъчно подкрепа
от семейството. В някои страни има коментари за
работещите родители, че са толкова заети да си изкарват
хляба, че нямат време за своите деца:
„Чувстваш се доста самотен, ако се замислиш какво би
било, ако твоите родители бяха вкъщи, грижеха се за
теб и те питаха как се чувстваш.“ (Германия, момиче)

ВЪНШНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ
Ограниченията по отношение на това какво им е
позволено да правят (по-конкретно, че не им се
позволява да шофират) е причина за раздразнение у
много от групата на 15—17-годишните.
Липсата на възможност да печелят пари чрез почасова
работа или друг вид заетост се посочва от много от
участниците като нещо отрицателно за техния живот.
Съществува усещането, че икономиката се е „обърнала
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срещу тях“, точно когато са искали да започнат да
печелят:
„В момента има голяма безработица сред младите и
на мен не ми харесва факта, че ако все още не си на 16,
може да работиш само някоя глупава работа, като
да разнасяш вестници. По-рано беше много по-лесно
да си намериш хубава работа.“ (Нидерландия, момиче)

НАТИСК, ОКАЗВАН ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ, ПРИСТРАСТЯВАНЕ И
НАСИЛИЕ
Рискът да бъдат въвлечени в потенциално разрушително
поведение и пристрастяване от нежелани запознанства
се посочва от доста от тях като риск и заплаха в техния
живот. Влиянието, което младите хора си оказват
помежду си, се посочва също като потенциална заплаха,
както и натискът, на който са подложени от страна на
връстниците си да бъдат като останалите:
„Повече лоши изкушения – наркотици, цигари,
алкохол.“ (Естония, момче)
„Опитваш цигари и смъркаш, само за да бъдеш готин
и да се вписваш в групата.“ (Швеция, момче)
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Насилието се посочва в повече от половината държавичленки като едно от лошите неща в живота на децата:
„Има банди, които може да убият за цигара и стават
зли, когато са [действат като] група.“
(Италия, момче)
„Някои деца мислят, че е нормално баща ти да те
бие, когато е ядосан…“ (България, момиче)
„Хората са по-изплашени. Така родителите ще се
притесняват за теб. Обществото е по-страшно.“
(Ирландия, момиче)

3.3 ВЛИЯНИЯ В ЖИВОТА НА ДЕЦАТА
На участниците бе зададен въпрос да отговорят кой и
какво смятат, че има най-голямо влияние върху техния
живот, техния избор и техните решения.
Родителите, роднините и близките приятели се
посочват като тези, които оказват най-голямо влияние
върху живота на децата, както и като тези, които влияят
най-много на техните решения:
„Семейството е всичко: традицията, когато
се ожениш, е всичко за ромите. Те имат много
очаквания, брак, деца, в какво семейство ще влезеш.“
(Обединеното кралство, момиче)

„В моя случай приятелите ми оказват добро влияние.
Когато имам проблеми, те ми помагат.“
(Румъния, момче)

Извън този непосредствен кръг като ключови фактори,
оказващи влияние, почти винаги се нареждат учителите.
Въпреки това децата изказват най-много двусмислени
мнения относно този вид взаимоотношение и влияние:
„Ако те не ни харесват, с нас е свършено, не можем
да направим нищо.“ (Франция, момче)
„Учителят може да бъде нещо като втори родител.
Ние прекарваме половината от времето си с него.
За малките деца те са наистина като родители.“
(България, момиче)

Спортните треньори често играят важна роля за много
млади хора:
„Треньорите са почти като учителите. Ако наистина
тренираш някой спорт, разбира се, че ще има
значение какво те мислят или казват.“
(Финландия, момиче)

Медиите са друг признат източник на влияние, по
отношение на който децата изказват противоречиви
мнения. Преценяват се като позитивно влияние, тъй
като дава достъп до информация и позволяват да се
научава за широкия свят, но се възприемат за негативно,
тъй като показват насилие, насърчават материализма и
дават възможност за контакт с хора, които се опитват
да навредят на децата:
„По телевизията показват много насилие. Това също
има своята добра страна, дава ни информация.“
(Румъния, момче)

Полицията и „законът“ също се разглеждат по много
различни начини, някои позитивни, други негативни:
„За обществото е важно да следва някакви закони, за
да се съхрани мирът.“ (Германия, момче)
„Ако си в голяма група, полицията веднага ще те
прецени. Ние сме дискриминирани без причина.“
(Ирландия, момиче)

За повечето деца политиката и политиците са нещо
по-скоро далечно:
„По-скоро слабо влияние. За момента, когато нямаш
големи отговорности, тяхното влияние е доста
скромно.“ (Франция, момче)

3.4 ДЕЦА, ЧИЙТО ГЛАС СЕ ЧУВА
Накрая, при разглеждане на преживяванията на
участниците, свързани с живота на децата през 2010 г.,
им бе зададен въпрос до каква степен считат, че им се
чува гласът в обществото.
Огромна част от децата казват, че са доволни от начина,
по който техният глас се чува от техните родители,
роднини и приятели.
„Ние знаем, че нашите родители са наши родители.
Те ме изслушват и приемат моето мнение. Понякога
го зачитат, понякога не.“ (Люксембург, момиче)

„Когато премахнаха баскетболните игрища, аз
изпратих писмо и месец по-късно възстановиха
баскетболното игрище.“ (Белгия, момче)
„Сега обръщат по-голямо внимание на младите…
всеки може да допринесе с нещо малко за обществото.“
(Дания, момче)

Основните области, където участниците смятат, че техният
глас не се чува достатъчно, са свързани с училище и, в помалка степен с политиката. По отношение на политиката
някои биха одобрили възможността да вземат повече
участие в нея:

„Моите родители се опитват да се отнасят с мен
като с равен и да зачитат моето мнение, но майката
на моя най-добър приятел се отнася с него като с
бебе, което не може да прави разумен избор.“
(Чешка република, момче)

„Независим училищен вестник, изготвен от ученици
за ученици, понякога се цензурира от ръководството
на училището.“ (Полша, момиче)

Авторитетът на родителите се приема широко, макар
малка част от конкретната възрастова група да изразяват
негодувание срещу него:

„Нямаме никакво влияние по политически въпроси,
можем да се разхождаме с плакати и да вдигаме
тийнейджърски бунтове, но това няма да промени
нищо, защото нямаме политическа позиция.“
(Обединеното кралство, момиче)

„Да съм свободна, да се махна от моите родители,
да съм сама в мой собствен дом. Не обичам да ми
викат, Къде беше? Какво прави?“ (Румъния, момиче)
„Те ти пречат. Това е моята къща и тук се прилагат
тези правила.“ (Словения, момче)

Извън този непосредствен кръг от семейство и приятели
повечето деца признават, че често могат да кажат какво
мислят и имат принос за решенията, но това, което
много от тях чувстват, е липсата на чуваемост по „важни
теми“, които оказват влияние върху техния живот, като
законите за образователната система.
„Искам да предприемат действия, след като ни
изслушат. Сега няма значение дали им казваш нещо
или не. Този разговор е просто загуба на време, той
е безполезен.“ (Литва, момче)
„Искам да кажа нещо за околната среда. Възрастните
решават всичко вместо нас, но скоро този проблем
ще се стовари върху нас, както и отговорността да
го разрешаваме.“ (Нидерландия, момиче)
„Да имаш повече права не само да изразяваш своето
мнение, но и то да бъде чуто и взето предвид. Ние
имаме това право, но то се пренебрегва.“
(Литва, момиче)
Все пак някои от младите хора изразиха по-положителни
виждания за начина, по който ги изслушват:

„В моето училище каквото и да кажем е безсмислено.
Не те слушат само заради възрастта ти.“
(Испания, момиче)

„По отношение на законите ние не вземаме решения,
не гласуваме. Някои от законите са императивни,
но ние не ги избираме. Изборът се прави от нашите
родители.“ (Франция, момиче)

Повечето от младите хора смятат, че биха могли да
оказват по-голямо влияние като част от група:
„В училище имаме ученически парламент, от всеки
клас има по трима представители и нашите
предложения се обсъждат и обикновено се приемат.“
(България, момче)
„Не смятам, че ако предложа нещо, изведнъж те ще
намалят данъците, но ако се събереш с група, която
мисли като теб, тогава може да се постигне нещо.“
(Дания, момче)
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4. Права на децата
След проучване на мнението на децата какво е да бъдеш
дете през 2010 г. дискусията се насочи към понятието за
правата на човека като цяло и по-конкретно — правата
на децата. Участниците бяха насърчени да мислят пошироко, за правата на децата като цяло, а не само за
своите лични виждания.

„Това са основните неща, на които човек има право,
неща, от които наистина имаш нужда и без които
не можеш.“ (Нидерландия, момиче)
„Правата на едно лице трябва да спрат там, където
започват правата на друго лице.“ (Кипър, момче)
„Чувала съм за това [права на човека], но не знам
какво е.“ (Испания, момиче)

4.1 ПОНЯТИЕТО „ПРАВА НА ЧОВЕКА“
Права на човека и правата на децата не са теми, на които
младите граждани на ЕС обръщат много внимание в
своето всекидневие. Те могат да говорят сравнително
свободно за правата на човека при необходимост, но го
намират за трудно, когато стане въпрос за специфичните
права на децата.

В по-голяма част от държавите основният начин за
участниците да научат за правата и свободите на човека
са училищните уроци. Телевизията, интернет, други
медии и родителите са също източник, чрез който
участниците научават за тези понятия. Тези източници
са споменати, обаче, само в отделни случаи.

Повечето деца са запознати с понятието „права на
човека“, макар и по доста общ и често абстрактен начин.
Тълкуването на понятието „права на човека“, откъде
произлизат и как са изразени, се различава:

Когато бяха попитани спонтанно какви права (трябва
да) имат хората, участниците изредиха дълъг списък,
който видимо е повлиян от техните проблеми като деца
и по отношение на децата. Долният списък включва
всички права, които са посочени сравнително общо и
са подредени по честота на споменаване:

„Правата на човека са права на всяко лице, мъж
или жена. Възникват след [Френската] революция и
целят да покажат, че всички са равни, че отделната
личност трябва да се уважава. Правата на децата
имат същата идея.“ (Франция, момче)

 право на образование;
 свобода на словото/изразяване;
 храна/вода/дрехи;
 място за живеене/подслон;

 право на здравеопазване;
 право на равенство/избягване на
дискриминацията;
 избор на религия;
 свобода на избор;
 право на семейство/обич;
 право на живот;
 право на закрила от посегателство/насилие;
 право на правосъдие;
 право на работа;
 право на сигурност;
 право на избор на сексуална ориентация;
 право на гласуване/съвместно определяне;
 право на свободно време;
 право на защита срещу расизма.

4.2 СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА НА ДЕЦАТА
По-голямата част от участниците считат, че правата
на децата трябва да бъдат подобни на повечето общи
права на човека, които са посочили.
Обаче, когато на участниците бе зададен въпросът
какви права биха предложили специално за децата,
бяха направени много предложения. Основните
предложения, отново подредени по честота на
споменаване, са включени в долния списък:

 право да играят/да имат детство;
 право на избор на място на живеене (в случай на
развод на родителите);
 право (да могат да си позволят) да спортуват;
 закрила на деца жертви на порнография/тормоз/
проституция;
 право на грешки/да не са наказвани;
 право на информация;
 право на защита на самоличността/интернет
сигурност/защита от кибертормоз;
 право да бъдат научени/снабдени с необходимите
средства за независим живот, когато пораснат;
 право на повече информация при избор на
училищни предмети;
 право да не трябва да работят;
 право да бъдат изслушвани;
 право на постепенно достигане на зрялост.
Повечето от предложените права са свързани с
относително абстрактни понятия — информация, любов,
уважение, живот сред добро общество. Втората група са
свързани с подкрепа на правата на другите групи, които
се смятат за по-уязвими (деца с физически проблеми, с
проблеми в обучението).
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5. Помощ и подкрепа
Участниците бяха непрекъснато насърчавани да
предложат начин, по които „светът на възрастните“
може да подкрепи и защити правата на децата по
по-добър начин и да предостави информация на
децата за тези права. Тази глава обобщава основните
теми, които изникнаха в тази връзка, и дава примери
за конкретни предложения, направени от децата по
време на обсъжданията в групите. Освен предложения
за ключовите теми, на които биха искали да се обърне
внимание, и за вида подкрепа, който децата биха
приветствали, те дадоха също така идеи кои групи деца
са най-уязвими и какви са специфичните теми, на които
трябва да се обърне внимание, и областите, където може
да се предостави подкрепа.
Участниците дискутираха възможните начини, по които
правата на децата могат да бъдат най-добре защитени.
В различните държави-членки приоритетите варират,
но има и някои общи теми по отношение на желанията:
 По-голяма финансова подкрепа за онези
в обществото, които са в по-неблагоприятно
състояние
 Повече информация за правата на децата и
къде да се обърнат за помощ и насоки
 Повече психологическа подкрепа, която да се
предоставя в училищата на децата в риск

 Повече съоръжения за млади хора —
центрове, младежки организации, спортни
съоръжения, така че да имат сигурно място,
където да отидат
 Прилагане на съществуващите закони с
оглед на предоставяне на по-голяма закрила
за децата, в частност на закони, закрилящи
децата от тормоз, както и по-голяма готовност
от страна на полицията да изслушва децата и да
зачита техните права

В първата част от този раздел са обхванати настоящите
източници на подкрепа, посочени от децата; второ,
следват техните идеи за това какви допълнителни
източници и видове подкрепа биха предпочели; и трето,
описани са различните видове деца, които те считат за
уязвими, и какво би могло да е решението за оказване
на помощ и подкрепа на тези уязвими групи.

5.1 НАСТОЯЩИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПОДКРЕПА
При разглеждането на темата за техните права стана
ясно, че децата се сещат най-често за правата и какво
те означават за тях в контекста на техния живот вкъщи
и в училище. Ето защо повечето се чувстват най-добре
да обсъждат в рамките на тези два контекста как биха

реагирали, ако техните права са под заплаха . Акцентът
тук бе какво виждат понастоящем като източник на
подкрепа. Първо бяха разгледани основните източници
на подкрепа, на които разчитат, а после тези, които те
използват понякога или при особени обстоятелства.
Когато бяха помолени да помислят какво биха направили,
ако се сблъскат със ситуация, в която правата им са били
отказани или нарушени вкъщи (например, чрез насилие,
липса на грижи или посегателство), по-голямата част от
децата в ЕС казват, че първоначално биха се обърнали
към своето семейство и приятели:
„Нашето семейство ни казва какво да правим, защото
в крайна сметка те познават нас и живота. Невинаги
ни познават най-добре, но понякога могат наистина
да ни помогнат.“ (Полша, момче)
„Разказвам проблемите си на някой, който познавам
добре.“ (Нидерландия, момиче)
„Момиче, което баща му го бие, може да се обърне
към баба си.“ (Белгия, момиче)
„По-лесно е да говориш със своите братя и сестри,
отколкото със своите родители.“ (Италия, момче)
„В моя случай приятелите ми оказват добро влияние.
Когато имам проблеми, те ми помагат.“ (Румъния,
момче)

Все пак някои казват, че биха предпочели да не говорят за
такива проблеми със своите родители или приятели, а да
използват по-отдалечени средства за разрешаването им:
„Първо бих отишла и потърсила в интернет. Не бих
искала да говоря лице в лице с някой.“ (Финландия,
момиче)

Някои предпочитат да не говорят въобще за такива
проблеми:
„Повечето деца просто ще го търпят, защото
смятат, че това е прекалено незначително, за да
се обърнат към учител или полицията.“ (Естония,
момче)

В контекста на нарушаване на правата в училище
най-големият проблем е тормозът от други деца и
поведението на учителите, по-конкретно като не
приемат оплакванията за тормоз достатъчно сериозно
и като оказват прекомерен натиск върху децата с обема
работа, който очакват.
В случай на нарушаване на техните права в училище
повечето казват, че първо биха се обърнали към своите
родители, въпреки че не всички млади хора се чувстват

удобно да замесят своите родители в събития, свързани
с училище:
„Бих казал на моите родители…, но се чувстваш зле
да кажеш на родителите си, че те бият в училище.“
(Испания, момче)

По отношение на тормоза, много не биха се обърнали
към своите родители, а ще предпочетат „да намерят
свои собствени решения“:
„Бих разрешил проблема с моите приятели. Нямаш
нужда от полиция или възрастни.“ (Люксембург,
момче)

Децата разглеж дат и своите учители или повисшестоящите членове на училищния персонал като
възможен източник на помощ за всякакъв вид трудни
ситуации:
„Те са винаги там. Ако има нещо, за което искаш
да си поговориш с тях, мога да се сетя за някои
от учителите, при които да отидеш за съвет.“
(Ирландия, момиче)

Въпреки това в ситуации, когато учителят може да е
лицето, което нарушава правата на детето, някои деца
споменават, че не биха се обърнали към други учители
или дори към своите родители, защото смятат, че това
може да има възможно отражение:
„Ако кажеш за проблемите с учител, например, че
[той/тя] е расист, може да си навлечеш проблеми
с учителя [учителят да се обърне срещу теб]
впоследствие и училището няма да направи нищо.“
(Белгия, момче)

В някои държави-членки децата посочват, че им се
предоставя психологическа помощ в училище. Когато
такава има, тя се разглежда като ценна, подходяща и
ценена услуга:
„В случай на малтретиране бих се обърнал към
психиатър — някой, когото не познавам, на когото
имам доверие, но знам, че може да ми помогне.“
(Франция, момче)
„Правото да разговарям с някой, на когото вярвам, без
моите родители да знаят за това. Поверително…
някой, който няма да го разпространи, с който може
да се почувстваш свързан.“ (Белгия, момиче)

Други възприети форми на допълнителна подкрепа,
предлагани чрез училищната система в някои случаи, са
педагогическите съветници, лицата, оказващи подкрепа
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Като цяло децата са доволни от подкрепата, която
получават в училище, но много от тях биха желали да
„има повече“. Това се отнася особено за подкрепа от
психолози, които могат да предложат експертна помощ,
или учители, които умеят да забелязват проблеми.

5.2 ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПОДКРЕПА
Много деца в целия ЕС не знаят за съществуването
на специални служби или ресурси, към които
могат да се обърнат, ако имат проблеми, извън
кръга на семейството, приятелите или учителите.
Въпреки това по време на проучването бяха посочени
и други възможни източници на подкрепа, включително
полицията, горещите телефонни линии и
социалните служби, както и съдилищата.
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Сред децата във възрастовата група, обхваната от
настоящото проучване, съществуват големи разногласия
по отношение на полицията. При много сериозни
проблеми на полицаите се гледа като на хора, към
които да се обърнеш, но много от мненията са доста
негативни. В някои случаи това се дължи на факта, че
на полицията се гледа като на част от ограниченията,
които обществото налага на живота („правата“) на
15—17 годишните, а в други случаи, защото се счита,
че полицаите невинаги разглеждат достатъчно сериозно
проблемите на децата или в някои екстремни случаи
не правят достатъчно усилия да разследват случаи на
посегателство с правата на децата.

Да се обърнеш към „официалните власти“ се разглежда
от страна на 15—17 годишните като крайна мярка, но
става ясно, че някои отиват в полицията при крайни
случаи, когато например са били обект на улично
нападение:
„Писахме на полицията, защото нямаше къде другаде
да отидем.“ (Литва, момче)

Наличието на горещи телефонни линии се оценява
като цяло. Участниците считат за важно да могат
да получат помощ и насоки от независим източник,
когато имат необходимост от това. В няколко
държави децата говорят положително също така и за
специфичните официални или доброволни организации,
предназначени да им помагат.
Социалните служби също се възприемат като полезен
допълнителен източник за оказване на помощ, когато
има такива. Макар да бяха малко децата, които ги
споменават, те приветстват тяхното съществуване.
Както и социалните служби, ролята на съдилищата
за подкрепа на правата на децата се споменава
рядко, но когато се споменава, коментарите са поскоро положителни. Съдилищата се разглеждат като
предлагащи не само „порицание“, но и начини за
намиране на решения за младите хора в беда.
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на младежите, подкрепата от страна на духовни лица и
агенциите за закрила на децата.

5.3 ПРЕДПОЧИТАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПОДКРЕПА
Освен да дискутират къде биха отишли да потърсят
подкрепа, ако почувстват, че техните права са нарушени,
участниците бяха насърчени да отправят предложения
за начина, по който биха искали правата на децата
да получат по-добра гласност и закрила от „света на
възрастните“. От тези дискусии стана ясно, че децата не
мислят, че имат много власт в тази област, и признават
своята неопитност. Така, при разглеждане на въпроса
откъде следва да произтича подкрепата за правата
на децата, те се насочват най-вече към два основни
източника:
 възрастните, които са близо до децата, поконкретно родители и учители;
 публични органи и институции (на местно,
регионално, национално или дори Европейско
ниво).
Родители и учители: В много случаи усещането е,
че тези възрастни, които са близо до децата, биха
могли да играят по-голяма роля в превенцията на
нарушенията на техните права и че трябва да „внимават
за предупредителни знаци“. Например бе посочено, че
възрастните трябва да „забележат“, ако детето стане помълчаливо, отдръпне се и изглежда несигурно:
„Родителите трябва да разговарят повече със
своите деца.“ (Чешка република, момиче)
„Ние не можем да направим много. Нашите родители
трябва да се грижат за нещата.“ (Франция, момиче)

Обикновено децата искат подкрепа от възрастен, която
се дава поверително и лично, но някои казват, че биха
оценили подкрепа от независим експерт, дори когато
тя трябва да бъде дадена от разстояние, като например
онлайн подкрепа за жертви на кибертормоз.
В някои случаи децата чувстват, че добри в друго
отношение родители могат да бъдат „прекалено заети“
за своите деца, като не им отдават достатъчно време и
внимание поради влиянието на своята работа или други
задължения. За децата е особено важно родителите да
бъдат „на разположение“.
Ролята на публичните органи и институции се
признава широко, въпреки че децата, които взеха
участие в проучването, до известна степен се изразяват
неясно в определенията и терминологията, които
използват при дискутирането им. Въпреки това от
дискусията става ясно, че за децата публичните органи
имат основна роля в пет ключови области:
 инициативи в подкрепа на младежта;
 промяна в обществените нагласи и предоставяне
на информация;

 ангажиране на младите хора при вземането на
решения (както тези, които ги касаят пряко, така и
по-общи решения);
 специфични програми за развитие;
 спазване и прилагане на закона.
Ясно е, че децата очакват намесата на публичните органи
да бъде щедра и твърда. Те не само искат държавата
да предостави материална подкрепа на семействата
на деца в риск, но също така и тя да бъде твърда в
действията си, да гарантира, че хората спазват законите
в областта на правата на децата и налагат съответните
наказания при тяхното нарушаване.
Те посочват, че е важно детето да знае, че разполага с
помощ и че нещата могат да се подобрят:
„Възрастните трябва да правят всичко възможно, за
да могат децата да разберат, че проблемът може да
се разреши, [така] че децата да нямат усещането,
че светът е зъл.“ (Латвия, момиче)

Основните предложения на децата за подкрепа са
посочените долу:
5.3.1 ИНИЦИАТИВИ В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖТА
Предоставянето на повече съоръжения за децата,
включително пространствата за деца като детски
площадки, игрища и спортни площадки, детски центрове
и детски занимания е честа тема. Участниците смятат, че
от това биха спечелили всички деца, както и в частност
най-уязвимите:
„Повече места за младите хора, където да се събират,
без да досаждат на другите.“ (Нидерландия, момче)
„Като тийнейджър ти си в средата. Когато си дете,
можеш да отидеш на игрището и в парка, а когато
си възрастен или над осемнадесет години, можеш
да правиш буквално каквото си искаш, но когато
си тийнейджър, няма какво да се прави. Просто си
заседнал в средата.“ (Ирландия, момиче)
„Повече младежки центрове за занимания.“
(Швеция, момиче)

Освен повече места за събиране и занимателни дейности
някои предлагат да се предостави място за приют и
подслон за бедните и тези в неравностойно положение:
„Да се направят безплатни центрове, където
децата и младежите могат да се сдружават, да се
събират, да се забавляват, да играят, да има някое
компетентно лице, към което да се обърнеш в случай
на личен проблем или нещо подобно.“
(Словения, момиче)
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Младите хора в целия ЕС казват, че „държавата“ може да
взема повече участие в повишаването на обществената
осведоменост и промяната в отношението спрямо
правата на децата и рисковете, с които децата се
сблъскват.
„Представители от приюти и други институции да
отиват в училищата, за да информират учениците
по въпроси, свързани с приютите, в които работят,
и за правата на децата.“ (Кипър, момче)
„Да се учреди фондация „Правата на детето.“
(Нидерландия, момиче)

Предоставянето на информация на самите деца
беше честа тема и много от тях посочиха, че трябва
да се обърне повече внимание на повишаването на
осведомеността за правата на децата посредством
училищната система:
„[Разговорите за правата на човека] да започнат
отрано, като постепенно това се превърне в нещо
по подразбиране.“ (Швеция, момиче)
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„Училището е място, където можеш да се просветиш
по въпросите, свързани с правата на човека.“
(Германия, момче)

Ясно е, че децата биха приели положително повече
информация както относно потенциалните заплахи

за своите права, така и къде да отидат за помощ. Чуха
се много предложения за начините, по които тази
информация може да бъде предоставяна:
 в училище както чрез уроците, така и по други понеформални пътища;
 специални организации, учредени за целта;
 предоставяне на специални телефонни номера;
 мероприятия или информационни кампании;
 телевизионни програми за повишаване на
публичната/обществената осведоменост, които
да се излъчват в праймтайма и да показват лесно
достъпни данни за контакт;
 по интернет;
 информационни материали или дискусии на
места, където децата се срещат в свободното
време.
„Изготвянето на информационни брошури с
телефонни номера, на които децата могат да се
обадят, които да се разпространяват в училище,
общините, магазините.“ (Франция, момиче)
„Информацията, която ни липсва, е името и данните
за контакт на агенции за закрила на децата и всички
институции, отговарящи за правата на децата.“
(България, момиче)
„Биха могли да създадат центрове за млади хора, с
24-часова гореща телефонна линия. Там могат да
дават съвет къде да отидеш при спешен случай…,
да задвижват местните социални служби. Телефон
112 е за спешни случаи, свързани със здравословното
състояние, ние няма да се обадим на него.“
(Португалия, момиче)
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5.3.2 ПРОМЯНА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Участниците обърнаха внимание на важността да
се използват съвременните технологии — същите
средства, които използват във всекидневието си, за да
разговарят с тях:

правителства трябва по-често да търсят мненията на
децата, в частност при изготвянето на закони, които
ги засягат.

„Трябва да има интернет сайт с всички адреси за
помощ за деца.“ (Люксембург, момче)

5.3.4 СПЕЦИФИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ

„Често сме в интернет, в сайтове като Facebook,
ние общуваме много, можеш да видиш всичко и ние
знаем какво се случва.“ (Франция, момче)

Идеята за специална група или организация, създадена
целенасочено за закрила на правата на децата, „защитник
на децата“ или омбудсман за защита на правата на децата
би била приета положително. Доста участници посочиха
нуждата от някой, който да бъде защитник и говорител
за правата на децата:
„Имаме нужда от специални институции за по-малки
деца. Бюрокрацията е много силна тук и децата
между 10 и 14 години нямат представа как да се
преборят с това.“ (Германия, момче)

По време на дискусиите в групите участниците
предложиха редица специфични програми за развитие,
голям брой от които в образователната система.
Например, предложиха да се направи инвестиция в
обучението на учителите да възприемат на сериозно
проблеми с насилие и тормоз:
„По-нататъшното развитие на обучението
на учителите да разпознават признаци на
посегателство и проблеми у дома.“
(Обединеното кралство, момичета)
„Когато става въпрос за училище, учителите трябва
да помагат. Те са тези, които могат да забележат,
ако спрямо детето е упражнен тормоз, както и този,
който упражнява тормоза.“ (Франция, момиче)

В някои държави-членки децата бяха по-загрижени с
цялостното равнище на инвестиции в училищата:
5.3.3 АНГАЖИРАНЕ НА МЛАДЕЖТА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА
РЕШЕНИЯ
Някои от младите хора дадоха да се разбере, че
биха искали да играят по-голяма роля в дискусиите
относно решения, които касаят техния живот и техните
общности, или поне да имат възможност за това. Някои
биха приветствали възможността да имат младежки
парламенти или други форми за ангажиране на
младежта в политическия процес:
„Имаме нужда от младежки парламент… Има такъв
европейски, но ние имаме нужда от ирландски.“
(Ирландия, момче)
„Те не могат да разберат колко добри идеи имат
младите хора.“ (Швеция, момче)

Някои се чувстват объркани от сегашната си липса на
власт, дори когато им е била давана възможност да се
изкажат:
„Като ученик нямаш никакъв шанс да бъдеш чут
като представител на учениците. Трябва просто
да приемаш всичко, независимо от това колко
аргумента можеш да изложиш на масата.“
(Германия, момиче)

Някои млади хора имат чувството, че по-големите
деца трябва да могат да гласуват, но повечето изразиха
виждането, понякога доста убедително, че техните

„Инвестирайте в училищата.“ Защо в училищата
няма топла вода?“ (Унгария, момиче)
„Заплатите на учителите трябва да се увеличат,
като така те ще приемат своята работа понасериозно.“ (Литва, момче)

Младите хора помолиха също за по-голяма подкрепа
за образование и образователните стимули, като
стипендии, както и повече финансови облекчения и
подкрепа за извънучилищни дейности за деца, живеещи
в бедност. Много поискаха също повече подкрепа от
психолози в училищата и други детски институции:
„Да има психолог във всяко училище, във всяко
сиропиталище.“ (Словакия, момче)

Други предложиха осигуряването на редовни
профилактични прегледи за по-големи деца (не само
за бебета и малки деца).

5.3.5 СПАЗВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА
В много държави-членки честа тема бе чувството на
децата, че законът, касаещ правата на децата, не се
прилага с достатъчно сила. Младите хора считат, че е
важно да се насърчават учителите и другите да уважават
правилата и да защитават младежта:
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„Бих искала да накарам хората да спазват
правилата, които вече съществуват, но не се
спазват, например в училище не трябва да има
контролни в понеделник,почивните дни трябва да
са време за почивка, но когато учителите дават
много домашни, нямаш почивни дни, тъй като учиш
през цялото време.“ (Естония, момиче)

Децата в редица държави-членки предложиха да има
по-строги наказания за насилниците на деца:
„Има закон, няма нужда да се измисля нещо…Просто
трябва да се спазва…По-стриктно прилагане
и повече полицейски контрол от страна на
правителството.“ (Италия, момче)

Възрастните, които живеят или работят с деца, трябва:
 да следят за сигнали за наличието на проблеми
при децата.
Държавата и властимащите трябва:
 да повишат осведомеността/да предотвратят
дискриминационното отношение;
 да предоставят материална помощ на нуждаещите
се (финансова подкрепа, образование, помощ)
 да включат децата в по-голяма степен при
вземането на решения, които ги касаят, както и в
обществения и политическия живот.

5.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ
ГРУПИ
Децата искат по-добро прилагане на съществуващите
закони, за да бъдат защитени и децата, и обществото:
„Постоянно чуваме за домашно насилие и случаи,
в които службата за закрила на децата отива в
къщата на дете — жертва на посегателство и
не прави нищо…,а след това всички се правят на
изненадани.“ (Австрия, момче)
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По подобен начин законодателните реформи,
включващи по-тежки наказания за нарушителите на
правата на децата и засилен полицейски контрол
за предотвратяване на такива нарушения, често се
посочват от участниците като приоритет.

5.4 ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
В края на всяка дискусия в групите и като се взеха
предвид всички обхванати теми и направени
предложения, участниците бяха помолени да посочат
действията, които биха искали да бъдат предприети
от „света на възрастните“, за да се утвърдят, подкрепят
или защитят по-добре правата на децата. Имаше голяма
последователност в предложенията и бяха очертани
три главни приоритета:
 Предоставяне на средства за информация и
помощ на децата
 Финансов принос от местните и централните
органи на управление (държавата) за
осигуряването на психологическа подкрепа и
места, където децата да играят/да се забавляват
безопасно
 По-строго прилагане на законите за защита на
правата на децата

Освен това бяха посочени и редица второстепенни
приоритети, включително:

Участниците бяха помолени да помислят кои групи деца
биха посочили като особено уязвими, като главните
предложения са изброени в приложения по-долу
списък. Един от аспектите на настоящата дискусия е
фокусиран върху това какъв е според участниците найдобрият начин за закрила и осигуряване на правата на
тези различни групи уязвими деца.

5.5.1 ДЕЦА — ОБЕКТ НА ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ И СЕКСУАЛНО
ПОСЕГАТЕЛСТВО
Основните начини, които бяха предложени за
преодоляване на проблемите, свързани с правата на
децата в тази група, включват:
 По-засилен надзор от страна на учителите
 Повече внимание по отношение на семейства,
за които има подозрения за случаи на
посегателство
 Намаляване на родителския достъп до алкохол/
наркотици
 Повече информация за източниците на съвет и
помощ
 Достъп до психологическа подкрепа
 Насърчаване на младите хора да говорят, в
случай че са жертви на насилие
 Внимание към онлайн и електронни канали,
които могат да улеснят извършването на
посегателства над деца

Бе постигнат консенсус сред участниците от всички
държави-членки, че има деца, изложени на риск от
насилие, които се нуждаят от защита. Според участниците
това насилие попада в три основни категории:
 физическо насилие и посегателства вкъщи;
 емоционален, словесен и психологически тормоз
вкъщи;

 насилие в общността — престъпления с употреба
на нож и оръжие.
По отношение на насилието вкъщи участниците
в нашето проучване преценяват, че децата са найзастрашени при продължителни периоди.
„Ако едно дете има проблеми, психологически или
други, най-вероятният източник е в семейството,
съответно обратното — едно добро стабилно
семейство ще отгледа добра личност.“
(България, момиче)

Този вид насилие често е скрит и децата жертви не
се осмеляват да говорят за това. Това бе споменато
многократно във всички държави-членки:
„Хората, които са били бити от своите майки и
бащи, нямат право да бъдат част от семейство,
защото те не са, ако са били бити. Това не е любящо
семейство. Хората го наричат семейство, но те
невинаги знаят какво става вътре.“ (Обединеното
кралство, момиче)

Основните опасности за децата, които са в подобни
ситуации, са: самият физически или психически тормоз;
невъзможност да говориш с някого за извършеното
посегателство; невъзможността да се движиш свободно
като другите; свързаните рискове, произтичащи от
бедността и всичко, което върви с това; и в някои случаи
— да бъдат подложени на сексуално посегателство или
да бъдат разделени от техните семейства.
Бяха направени много предложения за това кой е
най-добрият начин за борба с тези проблеми на
децата, жертви на насилие или злоупотреба. Един от
предложените начини е да се предоставя на децата
повече информация за средствата, до които имат достъп,
ако станат жертви.
Възможността децата да обсъждат въпроса пооткровено или наличието на хора, с които да говорят,
се разглеждат като много важни, а също така училищата
се разглеждат като имащи централна роля в тази връзка:

Има сравнително висока степен на осведоменост по
въпроса със сексуалното посегателство. Някои
изразиха мнението, че момичетата са изложени в поголяма степен на риск, отколкото момчетата. Например
някои момичета посочиха, че се чувстват „особено
беззащитни“, когато момчетата се опитват да ги докосват
противно на тяхната воля в „скрити ъгли“ на училището
и настояват „да не казват на никой“ за това.
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Участниците обсъдиха също ситуацията на децата —
жертви на похищение и отвличане за сексуални цели:
„Някои деца са похищавани и насилвани да правят
това, а те не трябва да го правят, това е грешно.
Това е против правата на детето.“
(Обединеното кралство, момиче)

Насилието в общността е нещо, което според тях
води до ограничаване на свободата на движение на
децата и младите хора, която те биха желали да имат,
или на тяхната пълна социална интеграция.

„Не ходя никъде сама вечер и непрекъснато се
обръщам назад, ако някой ме следва. Наистина съм
уплашена.“ (Унгария, момиче)

© fotolia

„Децата не могат да отидат в парковете, защото
се страхуват. Страхуват се да не бъдат нападнати
от хулигани, страхуват се да не бъдат нападнати с
нож. Не можеш да отидеш никъде. Седя вкъщи, защото
нямам къде да отида. Имаме нужда от безопасно,
позитивно място.“ (Обединеното кралство, момче)

© fotolia
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„Бих включила в училищната програма някои
уроци, които да засягат теми като насилието и
да предоставят информация относно какво да се
направи, ако станеш жертва на насилие вкъщи, в
училище или на улицата. В училище не се говори
въобще за това.“ (Естония, момиче)
„Учителите трябва да могат да подадат оплакване,
да сигнализират за някои родители на органите.“
(Франция, момиче)

В някои държави-членки наркотиците и по-конкретно
алкохолът се споменават като допринасящ фактор
за насилието над децата, като се посочва, че
контролът върху продажбата на алкохолни напитки
трябва да бъде още по-завишен:
„Много е важно това да се спре. Последствията
особено от употребата на алкохол могат да бъдат
фатални.“ (България, момче)

Много деца считат, че правата на децата в това
отношение могат да бъдат защитени по-добре, ако
наказанието за онези, извършващи престъпление срещу
тях, е по-строго:
„Лицата, злоупотребили с дете, трябва да бъдат
осъждани на повече години лишаване от свобода.“
(Швеция, момиче)

5.5.2 ДЕЦА — ОБЕКТ НА ТОРМОЗ
Основните начини, предложени за преодоляване на
проблемите, свързани с правата на децата на тази група,
включват:
 Учителите и родителите да изслушват децата
повече и да предприемат действия срещу
тормоза на деца
 Децата да говорят повече за проблема и да
получават подкрепа от приятелите си
 Психологическа подкрепа за пострадалите

Тормозът е проблем, който притеснява децата в
почти всички държави-членки, както и проблем,
който според тях не се разглежда достатъчно
сериозно. Много от тях имат подобен опит или са
станали свидетели на тормоз, предимно в училище.
Рисковете, които участниците свързват с тормоза,
включват: опасността от физическо насилие; усещането
за позор и унижение; невъзможността да говориш с
някого за това; социалното изключване и страданието
поради неприемането от страна на властите на
проблема на сериозно.
„Ако говориш за това [тормоза] вкъщи и твоите
родители се свържат с училището, ще стане само
по-лошо.“ (Финландия, момче)

„Виртуалният“ тормоз, независимо дали по интернет
или по мобилните телефони, се споменава сравнително

рядко. Въпреки това бе отчетено, че някои специфични
проблеми са свързани с този вид тормоз:
„В интернет можеш да се скриеш зад фалшива
самоличност, което прави тормоза („мобинга“) полесен.“ (Люксембург, момче)
„Преди няколко седмици получих SMS със смъртна
заплаха, без да е посочен номер…Накрая се оказа, че
е просто един приятел, но аз наистина се уплаших…
как можеш да контролираш това? Те не могат да
контролират всички номера, което е нарушение на
законите за личната неприкосновеност…“
(Белгия, момиче)

Мнението, че не се рави достатъчно по адрес на
тормоза, се споделя от участниците в почти всички
държави-членки. Те чувстват, че проблемът не се
възприема достатъчно сериозно, жертвите не са чути
и не се прави достатъчно за предотвратяването му.
Някои от предложенията за разрешаване на по-общия
проблем, свързан с насилието по отношение на децата,
бяха споменати и във връзка с тормоза, по-специално да
се насърчават децата да говорят със своите родители и
учители и да се накарат тези хора да реагират:
„Учителят трябва да се заинтересува от проблема,
да го проучи и да говори с родителите.“ (Испания,
момиче)
„В началото имахме нова ученичка от друго училище
и ние я тормозехме. Когато нашият учител разбра,
той поговори с нас и ние се извинихме. Разбрахме, че
е било трудно.“ (Литва, момче)

Беше предложено също в училище да има психолози,
което може да реши отчасти проблема с тормоза, но
бе подчертано, че за децата конфиденциалността е от
огромно значение, когато говорят с възрастните за
тормоз и насилие.

5.5.3 ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ В БЕДНОСТ
Основните начини, предложени за преодоляване на
проблемите, свързани с правата на децата на тази група,
включват:
 Повече стипендии и подкрепа в образованието
за бедните
 Държавата да предлага повече работа за
родители със семейства, живеещи в бедност
 Повече места, където да ходят бедните деца/
мероприятия за подобряване на социалното
приобщаване

Младите хора във всички държави-членки говорят
за бедността като за ключов фактор, представляващ
заплаха за правата на децата. За участниците обикновено
е лесно да се солидаризират с живеещите в бедност и
да бъдат съпричастни към тях. Всички бяха съгласни,
че децата, живеещи в бедност, имат по-лош живот и
ограничени възможности, не само докато са деца, но
също така и като възрастни.
„Бедните хора са изключени отвсякъде, защото
нямат достатъчно хубави дрехи.“ (Унгария, момче)

Младите хора в някои държави-членки споделиха
виждането, че детската бедност води до ограничени
шансове в живота в дългосрочен план:
„Когато нейната майка получава социални помощи,
тя не може да получи голяма подкрепа от къщи,
като по този начин тя няма да има много шансове
за промяна на модела, за получаване на по-добри
възможности за кариера.“ (Дания, момче)

Някои свързват също така негативното влияние на
бедността с някои по-слаби изражения, като наличието
на по-малко избор на дрехи за обличане и недостатъчно
пари за ходене на мероприятия или екскурзии:
„[Бедността означава] да изпускаш училищните
екскурзии или да нямаш възможност да излизаш с
приятели.“ (Германия, момиче)

Областите, в които се счита, че правата на децата,
живеещи в бедност, са най-застрашени, са: условията
на живот; дискриминацията; социалното изключване;
по-малкото възможнос ти за преживявания/
забавления; ограниченият достъп до здравеопазване
и продължаващо обучение.
Финансовата подкрепа за живеещите в бедност, в
частност от държавата или местната общност, е една
от основните области, на която младите хора считат,
че трябва да се наблегне за подпомагане на правата
на тези деца:
„За бедните деца е необходима финансова подкрепа.“
(Франция, момче)
„Бих увеличила държавните надбавки за деца.“
(Румъния, момиче)

Редица участници предложиха също децата, живеещи в
бедност, да получават достъп до по-добри възможности
в училище, като например безплатен обяд в училище,
учебници, стипендии или възможности за спонсориране.
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Предоставянето на работа на родителите на деца,
живеещи в бедност, също се споменава често. Децата
знаят колко лесно може да се стигне до изключване от
дейности на тези, живеещи в бедност, и предлагат да се
открият повече места за тях като начин за по-доброто
им социално приобщаване.

„Не смятам, че могат да стоят пред компютъра
или да отворят хладилника и да си вземат, каквото
поискат оттам.“ (Литва, момче)
„Те са сами и ще станат възрастни рано, ще поемат
отговорности. Те имат нужда да играят и да се
забавляват, да говорят с някой.“ (Дания, момиче)

5.5.4 ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ В ИНСТИТУЦИИ

 Повече усилия за въвеждането на децата в
приемни семейства или за осиновяване
 Запазване на семейните връзки, доколкото е
възможно
 Да се даде възможност на децата да бъдат част
от обществото и така да имат „добро бъдеще“

Малко са тези, които смятат, че знаят много за децата
в институции, като участниците фокусират мислите си
предимно към децата, живеещи в домове за сираци.
Въпреки това младите хора в голяма част от държавитечленки идентифицират децата в домове като особено
уязвима група и като нуждаещи се от подкрепа, особено
от емоционална подкрепа:
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„Те живеят изолирано от други хора.“
(България, момиче)

Смята се, че на децата в институциите е отказана
емоционална подкрепа, че са физически пренебрегнати,
нямат нормален дом и семейство, нямат равен достъп
до образование и трябва да „намерят своя път“ след
навършването на 18 години.
Много от участниците признават значението на
семейството за осигуряването на целия спектър права
на децата. Така в повечето държави интервюираните
млади хора биха искали всички деца, ако е възможно,
да се отглеждат в семейства посредством осиновяване
или приемни семейства, а не в институции.
Бе предложено да бъде направено всичко възможно, за
да се позволи на децата да останат заедно със своите
братя и сестри и децата да запазят, ако е възможно,
някаква форма на „семейни връзки“:
„Децата, които живеят в домове за сираци, трябва да
имат поне няколко роднини, към които да се обърнат
и с които да говорят, като така ще се почувстват до
известна степен като в семейство.“ (Естония, момче)
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Основните начини, които бяха предложени за
преодоляване на проблемите, свързани с правата на
децата в тази група, включват:

5.5.5 БЕЗДОМНИ ДЕЦА, ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ НА УЛИЦАТА, И
ДЕЦА БЕЗ ОФИЦИАЛЕН СТАТУС
Основните начини, които бяха предложени за
преодоляване на проблемите, свързани с правата на
децата от тази група, включват:
 Предоставяне на материална помощ
 Да се направи всичко възможно, за да знаят с
какъв вид помощ разполагат

Децата знаят, когато ги помолят да помислят за уязвимите
деца, за тези, които живеят извън нормалните структури
на обществото и така съществува опасност техните права
да бъдат пренебрегнати или нарушени. Те смятат, че
самотните деца без дом или тези от бездомни семейства
са особено уязвими и изложени на риск.
„Децата, които живеят на улицата, са изложени на
голяма опасност и насилие. Те рискуват да нямат
достатъчно за ядене и пиене и така са изложени
повече на болести.“ (Малта, момче)
„Понякога виждам тези бедни деца на спирката на
метрото, те трябва да спят там и тогава си мисля,
че това е по вина на техните майки.“ (Австрия, момче)

Основните области, в които се смята, че правата на
тези деца са в опасност, касаят рискове, свързани със
здравето и образованието, „липсата“ на детство, липсата
на идентичност и наличието на по-малко шансове в
дългосрочен план.
„Трябва да се прибираме до десет часа, а тогава
продажбата на наркотици едва започва. Тези деца
виждат това на улицата и са изложени на тази
опасност.“ (Нидерландия, момче)

Основните предложения как да се помогне на такива
деца са като бъдат „прибрани от улицата“ и като бъдат
задоволени техните непосредствени физически
потребности.

5.5.6 ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ
Основните начини, които бяха предложени за
преодоляване на проблемите, свързани с правата на
децата от тази група, включват:
 Предоставяне на материална помощ
(оборудване) и достъп
 Повече възможности за интеграция с деца без
увреждания
 Осигуряване на пълен достъп до образователни
възможности

Младите хора в близо половината от държавите-членки,
включени в проучването, говориха конкретно за децата
с физически и психически специални нужди като група
деца, които са изключително уязвими:
„Някои деца с увреждания са изолирани от
обществото. Те не могат да разговарят със своето
семейство, не могат да играят, нямат свободно
време.“ (Латвия, момиче)

Участниците в нашето проучване считат, че правата на
такива деца са изложени на риск в следните области:
ограничен достъп до обществени места; „затворени“
са с други със специални нужди; липса на възможност
за преживявания; липса на разбирателство от страна
на широката общественост и слаба интеграция в нея.
„Когато и да отида в супермаркета, младите хора
ми се смеят, защото имам криви крака и куцам. Това
е много лошо. Попитах ги защо се държат така с мен
и им казах, че аз не съм им направила нищо.“ (Унгария,
момиче)

В повечето държави участниците разбират, че децата със
специални нужди са изправени пред известна социална
изолация, и признават също, че тяхното собствено
поведение е понякога неподходящо и неотзивчиво,
което се дължи по-скоро на чувство на неудобство,
отколкото на нещо друго. Те посочиха, че някои рискове
за правата на децата със специални нужди могат да
произтичат от това, че другите деца не знаят как да се
държат и какво да направят.
Смята се, че децата със специални нужди са изложени
повече на риск да бъдат изолирани, ако им се попречи
да общуват пълноценно с други или да имат достъп до
същите съоръжения и ресурси. Много признават, че
интегрирането на децата със специални нужди сред
деца, които нямат такива, може да бъде нещо добро:
„В нашето училище има момче, което има нужда
от инвалидна количка. Но той не иска да бъде
третиран по различен начин. Единственото
различно у него е, че има собствен автобус, който
го води на училище, и ние му помагаме да си купи
горещ шоколад в междучасията. Има някои идиоти,
които го дискриминират, но много други му помагат.“
(Люксембург, момче)

Имаше широк консенсус по отношение на видовете
подкрепа, която трябва да се предлага на деца със
специални нужди, независимо от това дали са физически
или психически. Основните теми бяха, че трябва да има
повече възможности за тяхната интеграция, повече
практическа подкрепа и осигуряване на оборудване
и по-голяма свобода на достъп:
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„[Трябва да има] пари за финансиране на лекарства,
инвалидни колички, специални терапии като тези
с коне. Да се интегрират на децата с увреждания
сред здравите деца, здравите да разберат с какви
трудности се сблъскват децата с увреждания, да
бъдат превърнати в полезни членове на обществото,
да се избягва третирането на тези деца, особено на
онези с видими физически увреждания, със съжаление.
(Словакия, момиче със специални нужди)
„Образование: децата с увреждания често се
изпращат в специални училища, което не помага
особено, когато по-късно започнеш да търсиш
работа.“ (Австрия, момче)

„Имахме момче от...център за имигранти. Държавата
се грижи повече за тези деца, отколкото за нас. Те
получават образование, различни курсове, а по-късно
и работа.“ (България, момиче)
„Много чужденци не искат в училище да има
австрийци, въпреки че това е нашата държава. Това
е дискриминация!“ (Австрия, момиче)
„Прекалено са заети да финансират хора като
бежанците, а не финансират британския народ.“
(Обединеното кралство, момче)

Основните рискове за правата на тези деца са
следните според тях:
5.5.7 ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВЕНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И ОТ
СЕМЕЙСТВА НА ИМИГРАНТИ
Основните начини, които бяха предложени за
преодоляване на проблемите, свързани с правата на
децата на тази група, включват:
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 Подобряване на общата интеграция в местните
общности
 Достъп до равни възможности и информация
къде да получат помощ в случай на нужда
 Подкрепа на самотните деца/ на найнуждаещите се

Въпреки че повечето участници признават, че децата
имигранти са група, чиито права могат да бъдат изложени
на риск да бъдат отхвърлени или нарушени, много приеха
с неохота, че те се нуждаят от подкрепа или помощ по
същия начин, както други групи уязвими деца.
Имаше доста голяма дискусия по темата за расизма.
Някои участниците посочиха, че според тях подобни
нагласи са все по-рядко срещани:
„Аз мисля, че расизмът вече не е толкова сериозен,
колкото преди, вече сме свикнали доста повече с
деца с различен цвят и така нататък в училище.“
(Испания, момче)
„Все още има дискриминация, предимно при повъзрастните хора, но сред младите не мисля, че има
много расизъм.“ (Франция, момче)

 Ограничено участие в училищата и обществото
поради недостатъчни езикови умения
 Бедност
 Ограничен достъп до здравеопазване
 Дискриминация и социално изключване

Научаването на местния език се разглежда като
ключов момент за защитата на правата на тези деца.
Бе споменато също така и значението на интеграцията
(и желанието за интеграция и от двете страни):
„Ако хората от отделните култури общуват само в
собствената си среда, те ще говорят само своя език
и няма да контактуват с другите.“
(Нидерландия, момче)

Много от предложените идеи за това как правата
на тази група да бъдат по-добре защитени и
осигурени бяха свързани с необходимостта за подобра интеграция и взаимно разбирателство,
както и с това, че трябва да се обърне внимание на
дълбоко насадените нагласи:
„Да се говори повече за толерантност и нормални
човешки отношения.“ (Латвия, момиче)

В някои държави-членки младите хора предлагат
държавата да поема по-ясна роля при насърчаването
на интеграцията:
„Обществото трябва да признае, че трябва да
приема също и други националности.“ (Литва, момче)

Не всички коментари относно децата имигранти бяха
направени по подкрепящ или позитивен начин. Друго
често усещане е, че на имигрантите и техните деца са
предоставени специални привилегии, а не са уязвима
група, което води до чувството на възмущение и някои
сериозни твърдения относно нагласите на децата
имигранти:

„Деца, които идват в страната, без да знаят езика,
се нуждаят от грижа и от наставник…Трябва да има
хора, които да ги поемат при идването им, като
им говорят на техния език, така че да се успокоят.“
(Обединеното кралство, момиче)

Някои предложиха организирането на повече
мултикултурни дейности за насърчаването на
взаимното познаване:

Унгарските деца признават, че прекият, личен контакт
между ромски и неромски деца е от изключителна
важност за промяната в нагласите.

„Имаме дни в училище на различни теми. Например
имахме дни на Русия, няколко руски фолклорни
танцьори дойдоха в училище и ядохме различна руска
храна.“ (Естония, момиче)

В Обединеното кралство младите роми също биха
приели положително и по-широкото разпространение
на познания за своята култура и народ:

5.5.8 ДЕЦА ОТ РОМСКИ, СИНТИ И НОМАДСКИ ОБЩНОСТИ

„Бих направил така, че ромската култура да
се познава повече. Бих обяснил на хората какво
правим, как го правим, така че всички стереотипи
да изчезнат. Да покажем на хората, че сме силна
общност, че не могат да ни принизяват само заради
това, което се говори за нас. Ние танцуваме, пеем,
играем, правим си нашите неща.“
(Обединеното кралство, момче)

При по-подробното разглеждане на въпроса за децата
от ромски, синти и номадски общности, които изрично
бяха споменати, ще обобщим първо вижданията на
самите ромски деца, а после вижданията на други
деца, които говорят за тези общности. Изначалната
уязвимост на децата емигранти или от други етноси
често се посочва от ромските деца. Те са изложени
на същия риск от ограничено участие в училище и
обществото поради недостатъчни езикови познания,
бедност, ограничен достъп до здравеопазване,
дискриминация и социално изключване.
Отделни групи ромски деца бяха интервюирани в
четири представителни държави-членки (Унгария,
Румъния, Испания и Обединеното кралство), като
бяха попитани за тяхното усещане за проблемите и за
техните предложения какво може да се направи, за да
се подобри положението.
Предложенията на ромските деца за справяне с
проблема с правата на децата от тази група включваха:
 Разпространяване на повече информация и
позитивни послания за ромската култура
 Да им бъде позволено да общуват с другите
 Да им бъдат дадени равни образователни
възможности
 Да бъдат информирани къде могат да получат
помощ

В Унгария и Обединеното кралство бяха направени
много предложения за справяне с дискриминацията
срещу младото ромско население. Много смятат,
че повечето лични контакти между децата от
ромски и неромски произход са важни, както и
разпространяването на по-позитивни послания
за ромската култура. Някои смятат, че е важно да
се наблегне на взаимността и разбирателството за
намаляване на проблемите с изолацията:
„Трябва да се обясни, че не съм като тези, които
виждат по телевизията.“ (Унгария, момиче)

Ролята, която масовата култура може да играе за подоброто приемане на различните етнически групи от
населението, бе подчертана от ромските момичета
в Обединеното кралство във връзка с поп и хип-хоп
музиката.
Ромските деца в Испания изразиха виждането, че
ако бяха по-добре образовани, това би помогнало
за намаляването на дискриминацията — мнение,
споделено от ромските деца в други държави. Бе
спомената голямата роля, която училищата биха могли
да играят в помощ на ромските деца:
„Учителите трябва да са наблизо и когато открият,
че някой е от по-бедно [ромско] семейство, да
предложат да се срещнат с това семейство и да
им предложат помощ, независимо дали финансова
или друга, среща с ученици или нещо друго. Мисля, че
учителите имат голямо влияние.“
(Обединеното кралство, момиче)

Говорейки за своята ромска общност, едно ромско
момиче сподели виждането, че нейните сънародници
не знаят, че имат права, и се нуждаят от повече
информация:
„Трябва някой да им казва какви са тези права, те не
знаят какви права имат.“ (Обединеното кралство,
момиче)

Някои млади роми смятат също, че определени
институции не предлагат същата подкрепа, както на
други групи. За полицията например се смята, че не
помага толкова на тяхната общност:
„Отиваш в полицията и пишеш жалба и те не правят
нищо, а те трябва да се опитат да спрат онези,
които посягат на деца.“ (Испания, момче)
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Предложенията на други деца за справяне с
проблема с правата на децата от тази група включваха:
 Повече образование за ромските деца, така
че да могат да бъдат по-добре интегрирани
в обществото (и ако е необходимо, да се
предоставят поощрения за родителите да
изпращат децата на училище)
 Материална помощ

Вижданията на другите млади хора за ромските деца
са крайно смесени. Някои изразиха загриженост за тях
като за уязвима група. Въпреки това, както по отношение
на децата от семейства на имигранти, бяха изразени и
редица сериозни предразсъдъци в редица държави. Тези
нагласи могат да засилят уязвимостта на ромските деца.
„Стереотипно, автоматично се възприемат като
такива, от които трябва да се пазиш. Това е нещо
лошо. Те също може да станат жертви на насилие.“
(Ирландия, момиче)
„Когато се случи нещо лошо, винаги ги обвиняват
тях.“ (Румъния, момиче)

28

Коментарите и предложенията как да се подкрепят
правата на ромските деца идват предимно от
участниците от онези държави-членки, където има
значително ромско население.
Испанските участници направиха връзка между
ромите и бездомниците. Бе предложено създаването
на програма за подкрепа за намаляване на изолацията
на ромските деца в испанското общество:
„Много хора дори не ги поглеждат, изолират ги, а
не трябва да ги избягват така.“ (Испания, момиче)
„Покажи им, че не ги съжаляваш, и си поговори с тях,
като им обясниш къде да отидат.“ (Испания, момиче)

Предложиха да се създадат повече приюти и да се
увеличи полицейското присъствие за тяхна защита, да
им се предостави информация и да се даде работа на
техните родители, така че да не трябва да просят, както
и повече образование за цялото население, за да се
„изтрие имиджа на ромите като неуки хора“.
Много неромски деца посочиха, че интеграцията в
училищата е ключова първа стъпка за премахването
на бариерите в неразбирателството, както и за
осигуряването на възможност ромските деца да узнаят
повече за своите права. Посочва се също, че ромските
деца може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, за
да могат да се възползват от наличното образование:
„Ромските родители не насърчават децата си
да ходят на училище...Имам съученик от ромски
произход, но той няма компютър вкъщи. Той така се
опитва да научи повече за компютрите, но не може.“
(Словакия, момиче)

Нагласите на децата са същите в България, където
много смятат, че промяната за ромските деца трябва
да настъпи основно чрез техните родители.
„Може би ако нещата бъдат поставени така: „ти
изпращаш своето дете на училище и ще получиш
финансова помощ.“ Това ще промени малко нещата.“
(България, момиче)
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Приложение – Наръчник за дискусии
КАЧЕСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОБАРОМЕТЪР — ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
НАРЪЧНИК НА ЗА ТЕМИТЕ В ДИСКУСИОННИТЕ ГРУПИ
ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАДАЧА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Преди да бъдат разделени на групи, децата ще бъдат помолени да попълнят кратък въпросник, който ще допринесе
за първоначалното бързо и безпрепятствено навлизане в работата по групите.
Благодаря Ви, че се съгласихте да вземете участие в това проучване. Целта на проучването е да разберем кои са
нещата, които децата и младите хора, като Вас смятат за важни, за да се чувстват добре. Ще говорим също така за
някои неща, които могат да нарушат доброто състояние на децата и младите хора, и ще помислим какво може да
се направи това да бъде спряно или какво биха могли да направят децата, ако се окажат в ситуация, в която с тях
се държат по начин, който не им харесва.
Преди да се присъедините към групата, бихме искали да Ви помолим да отделите малко време и да помислите
какво е да бъдеш дете/подрастващ днес.
Ще Ви помоля да запишете в долната таблица пет неща, поради които смятате, че е хубаво да си дете/подрастващ
днес, и пет неща, поради които не Ви харесва да сте дете/подрастващ днес.

Кое е хубавото в това да си дете/

Кое е лошото в това да си дете/

подрастващ днес

подрастващ днес

1
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2
3
4
5
Ако Ви е трудно да ги посочите, защо не го обсъдите с някои от Вашите приятели или с Вашето семейство.
Моля, не забравяйте да донесете списъка с Вас. Той ще има огромно значение за вечерта и за съжаление няма да
можем да включим в групата хора, които не го носят.

Наръчник за темите в дискусионните групи
1. ВЪВЕДЕНИЕ (10—15 МИНУТИ)
Първоначално загряване и опознаване на децата, като се създадат условия те да се почувстват по-добре един с
друг. Също така опознаване на тяхното лично положение, семейни обстоятелства и приоритети, така че нашите
въпроси да могат да се нагласят и адаптират на по-късен етап на дискусията.
•
•
•
•

Модератор
Представяне
TNS
Независим

•
•
•
•
•
•

Процес
Поверителен
Няма правилни/грешни отговори
Всички мнения са важни
Разглеждане на въпроса какво е да си дете/подрастващ в днешния свят
Проект, проведен в целия ЕС, разговаря се с хора като вас във всяка
държава
Аудио/видео запис (в зависимост от нуждите)
Преглед на записа (ако е приложимо)

•
•

Обяснете на участниците, че когато използваме думата „дете“, имаме предвид всяко лице на възраст под 18 години.
•
•
•
•

Участници
Име
Семейство (родители, братя/сестри, др.)
Какво обичаш да правиш

2. ДА СИ ДЕТЕ ДНЕС (15—20 МИНУТИ)
Да се установят кои са въпросите, които тревожат децата, и по кои имат твърдо становище. Да се проучи защо
тези въпроси са толкова важни и да се установят областите от техния живот, в които се чувстват потиснати,
ограничени или възпрепятствани — области, в които техните права може да не се зачитат.
Участниците са помолени да разгледат предварителната задача — попитайте какво са записали като „хубаво“, като
направите обобщение на основните проблеми на флипчарт или голям лист хартия, към който да се обръщате на
по-късен етап
•
•
•

Какво е хубавото в това да си дете/подрастващ днес;
Как стигнахте до тези идеи;
Какво мислят останалите по тази тема.

Върнете се отново към предварителната задача — помолете ги да погледнат какво е „лошото“ и направете списък
с основните проблеми
•
•
•

Какво е лошото в това да си дете/подрастващ днес;
Как стигнахте до тези идеи;
Какво мислят останалите по тази тема.

Оставете двата списъка на разположение за справка на по-късен етап от работата на групата
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3. ПРАВА НА ДЕЦАТА — РАЗБИРАНЕ И НАГЛАСИ (25 МИНУТИ)
Да се въведе идеята за правата и да се установи до каква степен те разбират понятието. От тази стартова
точка да се помисли за възможния обхват на понятието за правата на децата и да се проучи тяхното виждане
за правата, което би могло да важи за други групи деца.
С помощта на флипчарт заедно с групата нарисувайте диаграма на всички хора (отделни лица или групи), които
оказват влияние върху техния живот
•
•
•
•
•

Освен вас, кой друг взема решения, които оказват влияние на вашия живот
Това могат да бъдат сериозни влияния, които засягат всички
Или слаби влияния, неща, които засягат само вас или ваши приятели
По какъв начин влияят върху вашия живот
Това нещо добро ли е или е лошо (или това зависи ли от обстоятелствата)

Оставете наличната за справка диаграма на по-късен етап отработата на групата
•
•
•
•
•

Мислите ли, че вземате достатъчно думата по решения, които засягат вашия живот
Защо (не)
По отношение на какво имате думата
Къде имате възможност да изразявате вашите мнения
До каква степен вашите мнения се чуват

Моля, не позволявайте дискусията да се фокусира върху детайли около родителския контрол, като това, че не им
се позволява да стоят до късно навън, че имат да правят домашни и др. Ако е необходимо, върнете се на първа
точка от този раздел. Хора, които оказват влияние върху живота на подрастващите
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•
•
•

Къде и как бихте искали да бъдете чувани повече
Защо мислите, че нямате повече права да бъдете чути
По какъв друг начин бихте искали вашата гледна точка да бъде взета предвид

Обобщете накратко ключовите точки на дискусията до момента и направете връзка с понятието за правата на човека
•
•
•

Някой от вас запознат ли е с фразата „права на човека“
Какво означава
Какви права мислите, че имат хората

•
•
•

Какво ще кажете за правата на децата, те различават ли се от тези на възрастните
По какъв начин/как
Защо

Тук наблегнете, че сега се размишлява по-общо за правата на децата като цяло, т.е. за децата, произхождащи от
различна среда, по-малките деца, както и за децата на тяхната възраст. Ако е необходимо, напомнете на участниците,
че под деца имаме предвид всяко лице под 18 години
•
•

Какви права мислите, че имат децата
Какви права мислите, че трябва да имат децата

Работете с групата, за да направите списък с права на децата
Няма нужда списъкът да е изчерпателен. Целта е да се опитате и да обхванете основните проблеми и притеснения
на участниците. Ако е необходимо, върнете се към предишни упражнения.
Упражнението трябва да бъде използвано от модератора, за да помогне на участниците да постигнат ясен консенсус
и разбиране на понятието за правата

4. ПРАВА НА ДЕЦАТА — ЗАКРИЛА (20 МИНУТИ)
Да им се даде по-общ поглед върху правата на децата и да се проучат техните виждания как тези права могат да
бъдат защитени и да се предотврати тяхното нарушаване. Когато е възможно, дискусията трябва да се насочи
към конкретните им искания/опит/възможни реакции и т.Н. В края на този раздел ще представим няколко сценария,
които да помогнат за фокусирането върху ключови области като насилието, бедността и невидимите деца.
В случай, че не се е стигнало до спонтанното формулиране на списък с важни права, може да се представи таблица 1,
изброяваща правата, които най-често се споменават от децата/подрастващите, и да се обсъди
•
•
•
•
•

•
•

Какво мислите за тези права
Изглеждат ли като правата, които децата трябва да имат
Има ли нещо в този списък, на което не му е мястото тук
Защо
След като разгледахте списъка с правата, можете ли да посочите групи деца и тийнейджъри във вашата
държава и в Европа, които може да са особено изложени на риск (т.е. на които правата не са добре установени
или защитени).
В кои области мислите, че биха могли да бъдат особено изложени на риск
Защо мислите, че това е така

Ако е необходимо, обяснете, че под „Европа“ имаме предвид ЕС, а не Русия, Балканите и така нататък.
Ако не се посочат спонтанно, въведете всяко от следните понятия като фокусирате на ес, и обсъдете горните въпроси:
•
•
•
•
•
•
•

Деца, живеещи на улицита/просещи
Деца от изключително бедни семейства
Деца имигранти, пристигащи сами или със своите семейства в Европа
Деца — обект на физическо/психическо насилие или посегателство (вкъщи, в училище, т.н.)
Деца — жертви на дискриминация и расизъм
Деца (с увреждания или не), живеещи в институции (като институции за специални нужди или домове за
сираци, където заплахата от посегателство може да е по-голяма)
Деца, които нямат родители или на които родителите са неспособни да се грижат за тях

•
•
•
•

Има ли други групи деца, които според вас се нуждаят техните права
Да бъдат специално защитени или подкрепени
Кои групи
Защо се нуждаят от специално внимание

Запишете отделните групи деца или ситуации, които са споменати, към които ще се върнете в раздел 5

5. ПРАВА НА ДЕЦАТА — ПОМОЩ И ПОДКРЕПА ( 20 МИНУТИ)
Да се проучи тяхното мнение за това какво трябва/би могло да се направи за по-добрата подкрепа и защита на
правата на децата. Ще започнем от уязвимите групи, дискутирани в раздел 4, като попитаме какво още могат
да направят възрастните. После ще попитаме участниците какво биха направили, ако сметнат, че техните
права са нарушени, и какво може да направи светът на възрастните, за да им помогне.
Като мислите за тези групи деца, изложени на по-голям риск в ЕС, какво биха могли възрастните да направят за
тяхната по-добра подкрепа/закрила
•
•
•
•

Какво биха могли да направят децата в този род ситуации, ако искат помощ за закрилата на своите права
Какво още според вас може/трябва да се направи за тях
Какво би им помогнало най-вече според вас
Как трябва да се третират/подкрепят/закрилят

Въведете отново отделните области от раздел 4, ако е необходимо (както и всички други, коите е предложила групата):
•
•

Деца, живеещи на улицата/просещи
Деца от изключително бедни семейства

33

•
•
•
•
•

Деца имигранти, пристигащи в европа сами или със своите семейства
Деца — обект на насилие или посегателство (вкъщи, в училище, т.н.)
Деца — жертви на дискриминация и расизъм
Деца (с увреждания или не), живеещи в институции (като институции за специални нужди или домове за
сираци, където заплахата от посегателство може да е по-голяма)
Деца, които нямат родители или на които родителите са неспособни да се грижат за тях

След това обърнете внимание повече на самите групи. Помолете ги да работят по двойки по следните въпроси:
•
•
•
•
•

Какво ще направиш, ако сметнеш, че правата ти са застрашени, или че
не се зачитат твоите права вкъщи, в училище, другаде?
Къде ще отидеш?
С кого би говорил?
Какво мислиш, че ще се случи?

Ако е необходимо, напомнете на участниците, че под права нямаме предвид да стоят до късно вечер навън и т.н.
След изпълнение на задачата. Помолете ги да обсъдят това, което са записали, и да се аргументират
Мислите ли, че знаете какво да направите, ако вашите права са застрашени:
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•
•
•
•

У дома
В училище
Другаде
Защо (не)

•

Какво още биха могли да направят възрастните, за да подкрепят вас или други деца итийнейджъри във всяка
една от тези ситуации
Какво бихте променили, ако можехте
Ако има друг начин да се отговори/да се оплачете/да се направи нещо, как бихте искали да научите за това
Ако някой иска да предостави информация за децата/подрастващите, как би могъл да го направи
Къде бихте отишли, ако искате да научите нещо
Кое смятате за полезно

•
•
•
•
•

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗМИСЛИ (20 — 25 МИНУТИ)
Този раздел дава възможност да се върнете към проблемите или темите, които не са били изцяло дискутирани
по време на предишните етапи на работата на групите, и да направите извод за ключовите неща, които
децата биха искали да бъдат променени. За този раздел е предвидено доста време, за да се проучат възможните
интереси на участниците и да се обсъдят теми, които не са били засегнати по-рано в дискусиите. Така в този
раздел може да проучите някои от темите от раздадените материали, по отношение на които вие смятате,
че групата може да има мнение.
Ако можеше да станете министър—председател за един ден, какво бихте направили за по-добрата подкрепа и
защита на децата в <ДЪРЖАВА>
•
•
•
•
•

Какво би помогнало най-добре за защитата на правата на децата
Как ще го направите
Има ли нещо друго, което бихте искали да прибавите
Нещо, което не сте успели да кажете по-рано
Благодарете на участниците и закрийте дискусията
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