Институт по социални дейности и практики

Инфографика за България
Контекст
В Република България се смята, че на практика телесното
наказание е забранено1. Макар че като термин телесно
наказание не съществува в нормативната уредба, чрез
използването на понятията насилие, вреда, повреда се
смята, че се изчерпва възможността то да бъде допустимо.
Няма обаче специална политика за прилагане на тази
политика. Счита се, че темата е част от по-обширната тема
за превенция и борба с насилието.

Работи ли забраната?
Обществената оценка относно промените
в разпространението на негативни модели
на родителско поведение,
които се наблюдават в страната
през последните 10 години:3
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Между 10% – 12% от респондентите твърдят, че са
се намесили в случаите, когато възрастни бият дете.
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16% от младите хора без деца и 12% от родителите казват, че са виждали видимо бити деца с
наранявания;
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50% от анкетираните съобщават, че са станали свидетели на удряне на деца и са чували за това от други
хора;
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Само 6% от тях категорично твърдят, че нямат
алтернатива в трудна ситуация
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39% от родителите подкрепят пошляпването
като мярка за възпитание. Тези родители биха
употребили вид телесно наказание в случаи, когато не
могат да се справят с поведението на детето си.

85% от младите хора без деца и 80% от родителите заявяват, че са готови да подадат сигнал.
Над 80% вярват, че опитите за намеса в семейните
спорове носи само негативи.2
Координатор:

Партньор:

1 h
 ttp://www.endcorporalpunishment.org/progress/countryreports/bulgaria.html
2 Проучване на НМД и ЕСТАТ през 2013
3 Омнибус проучване,ИСДП, 2010
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Какъв е проблемът?

Препоръки

• Л
 ипса на приета дефиниция, което води до възможност за субективизъм при определянето на това кога
един акт е телесно насилие и кога не.

• В
 ъвеждане на дефиниция за телесно наказание в
законодателството.

• Н
 а практика, само по-тежките форми на физическо
насилие или изтезаване се счита за престъпление; в
мнозинството случаи наказание може да се наложи
само по тъжба на жертвата, а когато жертвата е дете,
особено малко дете, това е трудно приложимо.
• В българското общество все още има висока толерантност към наказанието като възпитателно
средство, включително към „по-леките” форми на
телесно наказание. Има позитивна тенденция към
отказ от боя като метод на възпитание, особено на
бой с някакво средство – пръчка, колан и т.н. Сред
младите родители, особено тези в големите градове
и с по-високо образование, подходите на позитивно
родителство набират все по-голяма популярност.
• В
 академичните програми липсва достатъчно информация за телесното наказание и позитивното
родителство.
• Л
 ипсват кампании, организирани от държавата,
които да адресират телесното наказание и позитивното родителство. Повечето кампании са инициирани от НПО.
• Л
 ипса на официална статистика за случаите на телесно наказание.

• Ф
 инансиране на повече количествени и качествени академични изследвания и въвеждане на научен
подход при разработване, оценка и валидиране на
нови програми, практики и т.н. по отношение на телесното наказание.
• Въвеждане на позитивното родителство и позитивната дисциплина в академичните програми на висшите
учебни заведение за специалности като педагогика,
социална работа, педиатрия и др.
• Н
 асърчаване на привеждането на програми за родителска подкрепа.
• Д
 ържавна национална кампания против телесното
наказание.
• Н
 ационални програми за професионалисти, работещи със семейства, за да разберат важността на това
да се борят с телесното наказание и как да го правят, както и да разберат ролята си.
• Д
 остатъчно правомощия на социалните работници
да насочват родители към специализирани програми в случаи на телесно наказание.
• У
 казание към педиатрите за даване на съвети на родителите за ненасилствено отглеждане на детето и
информация към педиатрите за вредите от телесното наказание.
• В
 ключване на забраната за телесно наказание в
учебната програма като част от гражданското образование.
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• В
 ключване на събирането на данни и за телесното
наказание в плануваната за изграждане национална база данни за насилието.

Този документ е подготвен с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския
съюз. Отговорността за съдържанието на този документ е единствено на Сдружение „Институт по социални дейности и
практики” и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия.

