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 ПРЕДИСТОРИЯ 
 
 
Европейските изследвания, превенция и законодателство (например, 
Истанбулската конвенция) в областта на домашното насилие (ДН) са 
фокусирани предимно върху изживяванията от пълнолетни жени на 
интимни форми на насилие и въздействието на ДН от страна на 
пълнолетни лица върху децата и младите хора.  
  

За сметка на това обаче ние знаем твърде малко за изживяваните от 
самите млади хора междуличностно насилие и злоупотреба (МЛНЗ) от 
интимния партньор в техните собствени интимни връзки. Освен това 
много от съвременните европейски (ЕС) политики по закрила на детето в 
недостатъчна степен признават този вид насилие в интимните 
отношения между млади хора като проблем на закрилата на детето. 
 
Съвременните изследвания върху МЛНЗ в интимните отношения между 
млади хора са фокусирани главно върху насилието и злоупотребата 
лице в лице. Малко са националните и международните изследвания, 
които са насочени към честотата на ползване и към въздействието на 
новите технологии, включително сайтовете тип „социална мрежа”, върху 
преживяваните от младите хора МЛНЗ. Новите технологии може да 
издигнат на ново равнище честотата и въздействието на МЛНЗ в 
интимните отношения между млади хора. Резултатите от интервюта във 
Великобритания (Barter et al 2009, Marsh et al 2010) показаха ролята, 
която онлайн-пространствата, включително и социалните мрежи, може 
да играят в подсилването на формите на МЛНЗ, осъществявани лице в 
лице (офлайн). По този начин новите технологии могат да утежнят 
офлайн-изживяването на насилието, както и да представляват отделна 
форма на злоупотреба сами по себе си. 
Въпреки това начинът, по който технологичните иновации и тяхното 
интегрирано използване от страна на младите хора влияят върху техния 
всекидневен живот в областта на интимните им взаимоотношения, 
остават като цяло неизследвани както в европейските, така и в други 
международни проучвания. 
  
Бързината, с която децата и младите хора в ЕС придобиват достъп до 
онлайн, комбинирани (конвергентни), мобилни и мрежови медии, е 
безпрецедентна в историята на технологичните иновации (Livingstone 
and Haddon 2008). Това, което изглежда ясно, е, че онлайн-
безпокойствата на младите хора не са непременно съвпадащи с 
представите на възрастните (Livingstone et al 2011), и това се отнася и за 
проблема с МЛНЗ. Изследванията ясно показват, че за младите хора 
онлайн- и офлайн-пространствата са фактически взаимно допълващи се, 
което изисква емпирично проучване на сложните пътища, по които 
новите технологии са използвани и осмисляни в ежедневието (Holloway 
and Valentine 2001; Livingstone and Bober 2004).  Настоящето изследване 
продължава тази традиция.   
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Програмата „Децата на ЕС онлайн“ (EU Kids Online) осигури 
основополагащи изследователски резултати по това как децата в Европа 
и техните родители виждат рисковете и безопасността в Интернет 
(Livingstone et al 2011). Сред изследваните онлайн-рискове са: 
порнография, тормоз, получаване на сексуални съобщения и 
злоупотреба с лична информация. Въпреки това обаче ролята на новите 
технологии и на сайтовете тип социална мрежа в инициирането на и в 
поддържането на МЛНЗ в интимните отношения между млади хора не е 
била проучвана. 
 
Освен това трябва да бъдем много внимателни, когато пренасяме 
разбиранията и превантивните модели на възрастните за МЛНЗ върху 
изживяванията на младите хора. Въпреки че структурните неравенства, 
които стоят в основата на МЛНЗ като форма на полово-обусловено 
насилие може и да са сходни, положението на младите хора в 
конструкцията на детството внася и допълнителни структурни, а също и 
социални неравенства и ограничения, несрещани при възрастните. В 
допълнение, различните държави в Европа показват разминаващи се 
структурни и културни динамики, които може да повлияят както върху 
степента, така и върху естеството на МЛНЗ в интимните отношения 
между млади хора, върху въздействието на МЛНЗ върху 
благосъстоянието на младите хора и върху техните стратегии за 
съпротива и за търсене на помощ. 
 
Следователно, необходимо е проблемът с МЛНЗ в интимните отношения 
между млади хора да получи по-голямо признание в цяла Европа. 
Обществената информираност по проблемите, пред които се изправят 
младите хора, преживели МЛНЗ, и едно по-добро разбиране за ролята 
на новите технологии трябва да бъдат напълно интегрирани в 
разработването на програми за превенция и интервенция. 
Липсата на сравнителни данни за МЛНЗ-виктимизацията и за нейното 
въздействие върху благосъстоянието на младите хора спъва този 
процес в редица страни от ЕС. Този проект си поставя за цел да се 
попълни тази празнота в разбирането и превенцията на тези проблеми в 
ЕС. 
 
 
 

ПАРТНЬОРИ 
 
Партньорите бяха подбрани така, че да осигуряват широко 
представителство откъм географско местоположение и политики и да 
предлагат разнообразие по отношение на равенството между половете, 
както и вариации в използването на новите технологии от младите хора. 
 
Ние включихме различни страни на основата на European Gender 
Equality Index с цел да проучим как специфичните за всяка страна 
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полово-обусловени динамики влияят върху преживяването на МЛНЗ. В 
нашата извадка Англия и Норвегия са изчислени като страни с по-висока 
степен на равенство между половете в сравнение с България, Кипър и 
Италия. Подбраните страни беше нужно да отразяват и разликите по 
страни, установени в проучването EU Kids Online, за това как децата и 
младите хора са изложени на новите технологии и на съпътстващите ги 
рискове. Ние целенасочено подбрахме страни-членки на ЕС, които имат 
ниски (България и Кипър), средни (Италия) и високи (Англия и Норвегия) 
нива на ползване на Интернет. 
 
 

Екипи по проекта:  
England: Christine Barter, Nadia Aghtaie, Cath Larkins, Marsha Wood, Nicky 
Stanley 

България: Георги Апостолов, Луиза Шахбазян 

Cyprus: Susana Pavlou, Stalo Lesta  
Italy: Noemi De Luca, Gianna Cappello  
Norway: Carolina Øverlien and Per Hellevik 

Alba Lanau (University of Bristol) осигури статистическа подкрепа да екипа 
на проекта. 
 

ФИНАНСИРАНЕ   
 
Проучването бе финансирано по програмата DAPHNE III на 
Европейската комисия. NSPCC е партньор.    
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
Голямата цел на проекта е да допринесе за :  

 Повишаване на информираността чрез осигуряване на твърди 
данни зa:  

 да се даде възможност изживяванията на младите хора и техните 
виждания да бъдат възприети в политиките и практиките;  

 разширяването на разработване на подходящи програми за 
превенция и интервенция;  

 осигуряване на помощен ресурс, който младите хора могат да 
ползват пряко.   

 
Конкретните изследователски задачи бяха: 

1) Да бъдат описани относимите политики, практики и знания в 
областта на МЛНЗ в интимните отношения между млади хора във 
всяка от партньорските страни по проекта и степента, в която те се 
занимават с връзката между новите технологии и МЛНЗ в 
интимните отношения между млади хора. 
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2) Да се създаде първият в Европа масив от сравнителни данни за 

честотата, въздействието и рисковите и предпазващи фактори, 
свързани с МЛНЗ в интимните отношения между млади хора 
онлайн и офлайн.    

3) Да бъдат включени вижданията и изживяванията на младите хора 
във връзка с МЛНЗ, включително и ролята на новите технологии, в  
засилването на разработването на европейски отговор за 
превенция и интервенция в тази област.  

4) Да се разработи виртуален ресурс на езика на всяка от 
участващите страни, който да бъде директно достъпен чрез 
уебсайта на проекта STIR, както и чрез мобилно приложение, 
което може да се изтегли от сайта. Този ресурс ще бъде 
разработен заедно с млади хора и за млади хора и ще предоставя 
материали, повишаващи информираността, представящи 
резултатите от научни изследвания и ще насочва към подходящи 
източници на помощ във всяка от страните. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
 
STIR се базира на подхода на четиристепенна смесена методика: 
 

 Степен 1: Експертни срещи: Всеки от партньорите проведе на два 
пъти срещи с групи от национални експерти, с цел да се установи 
какво е известно за МЛНЗ в интимните отношения между млади 
хора във всяка от страните и какви са относимите развития в 
политиките и в практиката. 

 Степен 2: Проведена в 45 училища анонимна анкета сред 
приблизително 4,500 млади хора на възраст 14-17 г.  

 Степен 3: Полуструктурирани интервюта с 100 млади хора, с 
използване на сценарии и ситуации  

 Степен 4: Разработване на онлайн-ресурс и достъпно за изтегляне 
мобилно приложение, предназначени за млади хора 
(www.stiritapp.eu). 

 
По една консултативна група от млади хора бе сформирана във всяка от 
страните, за да дава мнение по всички аспекти на проучването. Тези 
групи помогнаха в разработването на анкетното проучване, сценариите и 
ситуациите, и на онлайн-ресурсите.   
 
 
 

Извадка  
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Анкетно проучване: 4564 млади хора, приблизително равен брой 
момичета и момчета, взеха участие в проучването (в Италия делът на 
момичетата беше по-малък), виж Таблица 1. Във всички страни целта 
беше да се наберат по 1000 анкетирани, с изключение на Кипър, където 
поради по-малобройното население изискването беше наполовина, 
което впоследствие се оказа надхвърлено. Всички анкетирани бяха на 
възраст между 14 и 17 години (виж Таблица 2), разпределението по 
възрасти беше доста сходно в извадките на четири от страните, като в 
Англия обаче всички участници бяха на възраст 14 или 15 г. 
Мнозинството от младите хора (72%) съобщават, че имат приятел 
(приятелка) (виж Таблица 3). Този процент е най-висок в Италия и най-
нисък в Норвегия. Повечето млади хора (96%) имат партньор от 
противоположния пол, а 4% имат партньор от същия пол. Ние не бяхме в 
състояние систематично да отчетем етническата и религиозната 
принадлежност поради чувствителността към събирането на такъв тип 
данни в някои от държавите. Всички резултати от изследването са на 
основата на отговорите на тези 3277 млади хора, които са заявили, че са 
имали интимна връзка.  
 
 
Таблица 1 Размер на извадката и разпределение по пол 

 
 
 
 
Таблица 2 Размер на извадката и средна възраст  

 Средна 
възраст 

Брой Стандартно 
отклонение  

България 15.27 950 1.07974 

Кипър 15.62 642 1.09834 

Англия 14.73 1005 .59950 

Италия 15.29 991 .89191 

Норвегия  15.10 991 .85630 

ОБЩО 15.17 4579* .94749 

*15 не са посочили пол и не са включени в цялостния анализ 
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Таблица 3 Имали са интимна връзка – по пол  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*48 не са отговорили на този въпрос  
 
 
Интервюта: За качествения дял от изследването общо 100 дълбочинни 
полуструктурирани интервюта бяха проведени с млади хора: 91 от тях 
бяха включени в анализа, тъй като не всички привлечени млади хора са 
имали преки лични впечатления от насилие в интимните си отношения. 
Включените в анализа интервюта са осъществени с 67 момичета и 24 
момчета. Участниците бяха на възраст от 13 до 19 г.; повече от 
половината бяха между 15 и 17 г. . Респондентите в тези интервюта бяха 
набрани от училищата чрез извънкласни дейности като младежки лагери 
и семинари, както и чрез услугите на специалисти, включително и 
такива, които работят със случаи на МЛНЗ. 
 
 
 
 

Анализ  
 
Проучването: Дескриптивни статистически данни, включително 
кръстосани таблици, бяха получени за всяка от формите на насилие за 
всяка от страните. Хи-квадрат анализ бе осъществен, за да се определят 
статистически значимите разлики вътре в извадката на всяка от 
страните. Тъй като ограниченията на настоящото изследване не 
позволиха да се да се набере произволно стратифицирана извадка не 
бяхме в състояние да направим статистически значими сравнения на 
разлики между страните, ние все пак имаме някои наблюдения върху 
общите тенденции в сравнителните данни.  

 Пол Да Не 

България Женски  69%  (n=313) 31% (n=140) 

Мъжки 69%   (n=335) 31% (n=148) 

Общо  69%  (n= 648) 31% (n=288) 

Кипър Женски  79% (n=272) 21% (n=74) 

Мъжки 79% (n=233) 21% (n=63) 

Общо  79% (n=505) 21% (n= 137) 

Англия Женски  74% (n= 401) 26% (n=139) 

Мъжки 70% (n=323) 30% (n=138) 

Общо  72% (n=724) 28% (n=277) 

Италия Женски  82% (n= 293) 18% (n=66) 

Мъжки 89% (n=565) 11% (n=67) 
Общо  87% (n=858) 13% (n=133) 

Норвегия Женски  53% (n=272) 47% (n=242) 
Мъжки 58% (n=270) 42% (n=197) 
Общо  55% (n=439) 45% (n=981) 
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Прилагането на логистична регресия отделно за всяка от страните 
потвърди, че предиктивните фактори са като цяло (с някои изключения) 
еднообразни и в петте страни. Това насочва към използване на единен 
модел във всеки от типовете насилие. Освен това отделни регресии 
бяха приложени към момчетата и момичетата. Ключовите променливи 
бяха идентифицирани на основата на съществуващите теории и 
прогресивно бяха добавяни към модела, като на всяка стъпка се 
тестваше стабилността на установените връзки. Началният модел 
съдържаше променливите „възраст” и „страна”, към които бяха добавяни 
други блокови променливи, включително характеристики на 
респондента, нагласи от по-широк характер и преживяно насилие през 
детството. Установи се, че връзките като цяло са стабилни. За целите на 
това резюме, представяме съотношения на шансовете (Odds Ratios, 
OR). Както и при други подобни изследвания, не можем да установим 
причинно-следствени връзки и затова не можем да определим дали 
предиктивните фактори са причина или следствие от насилието. Тук 
съобщаваме само ефекти с ниво на значимост поне 0.05. 
 
 
Интервютата бяха напълно транскрибирани и анализирани с използване 
на рамков подход, за да се сме сигурни, че съпоставими проблеми биват 
идентифицирани и разбирани в техния контекст.  
 
 

Етика  
 
Изследователския екип на STIR се състои от хора, които вече са 
работили с деца и млади хора по не един проект от чувствително 
естество и които са напълно наясно с етичните проблеми при 
извършването на такава работа. Проектът получи етично одобрение от 
Комисията по етика към School for Policy Studies, University of Bristol 
(2013).  
 
Етап 1: Въпросник  
 
Въведение и разпространяване на информация  
Първоначално по един изследовател от всеки екип направи едно 
начално представяне на изследването пред ученици и разпространи 
информационни листовки, предназначени за младите хора и за техните 
родители (или грижещи се за тях лица). Младите хора получиха 
възможност да задават въпроси по време на представянето или 
индивидуално да се срещнат по-късно с изследователя. 
Информационните листовки обясняваха: кои са изследователите; как 
може да се влезе във връзка с тях; целите на проекта; какво означава да 
участваш в проучването; гаранции, че проучването ще е напълно 
анонимно и лични данни от него няма да бъдат разгласявани; 
доброволната същност на проекта; съгласие за участие. Както младите 
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хора, така и техните родители (или други грижещи се за тях възрастни) 
получиха информация за контакт с изследователския екип, за да могат 
да се обърнат към него, ако имат някакви последващи въпроси и 
притеснения.    
 
Съгласия  – от младите хора 
От всички млади хора, които пожелаха да вземат участие в проучването, 
предварително беше взето писмено съгласие. Формулярът за съгласие 
ясно посочваше с какво се съгласяват те и препотвърждаваше, че 
проучването е изцяло анонимно и участието в него е доброволно.   
 
Съгласия  – от родителите (грижещите се) 
В проучването бяха използвани два различни формуляра за родителско 
съгласие, отразяващи различията в нормите за етично проучване във 
всяка от страните. В Англия, ако родителите не желаеха тяхното дете да 
участва, от тях се изискваше да подпишат документ за отказ от участие, 
който придружаваше информационната листовка за родители, и да го 
подадат към изследователския екип в предоставен им предплатен 
пощенски плик, или да изпратят е-мейл до посочения изследовател, за 
да извади той тяхното дете от проучването. В България от родителите 
(или другите лица, които полагат грижи за детето) се изискваше съгласие 
за включване на детето, което те трябваше да подпишат и да 
предоставят на изследователите. 
 
Администриране на анкетното проучване 
Във всяко от училищата анкетното проучване бе проведено от 
изследователи. Процесът на анкетиране отнемаше от 20 до 30 минути. В 
края на анкетната карта бе включен и малък ребус, за да има с какво да 
се занимават тези участници, които са свършили по-рано, или които от 
даден момент нататък са престанали да попълват въпросника.  
 
Поверителност  
Въпросниците бяха поверителни и анонимни. Беше разяснено на всички 
участници, че те могат по всяко време да спрат да попълват въпросника 
и имат право да не отговарят на който и да било въпрос, ако той ги кара 
да се чувстват неудобно. Поради чувствителното естество на 
проучването, след като попълни въпросника, всеки от участниците 
получаваше листовка с имената и данни за контакт със съответните 
местни или национални организации за подкрепа в случаи на насилие. 
Самите изследователи също бяха на разположение в случай, че след 
анкетирането някой от участниците би пожелал да сподели нещо.  
 
 
Етап 2: Полуструктурирани интервюта  
 
Интервютата с младите хора продължаваха от 25 до 40 минути. Екипът 
договори с всяко училище или агенция най-подходящата процедура за 
подбор на участници в интервютата, която да не стигматизира младите 
хора и да не оказва върху тях натиск да участват. 
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Интервютата бяха проведени във време и място, най-удобни за младия 
човек.   
 

Информационна листовка  
Информационни листовки, предназначени за младите хора и за техните 
родители (или други грижещи се за тях възрастни) даваха общо 
описание на проекта, на процеса на интервюиране и на границите на 
поверителността.  
 
Съгласие от страна на младите хора  
Също както и при анкетното проучване, от младите хора, които пожелаха 
да участват, се изискваше да подпишат формуляр за съгласие. 
Формулярът ясно посочваше правата на участника в процеса на 
интервюиране и за какво той дава своето съгласие.   
 
Родителско съгласие  
Тъй като интервютата не бяха напълно анонимни, от родителите се 
изискваше да дадат съгласие децата им да бъдат включени. От 
родителите (или други грижещи се възрастни), или от настойниците 
(попечителите) на младите хора на възраст 16 или по-малко години се 
изискваше да подпишат и предадат формуляр за съгласие. Родителите 
имаха право да се свържат с изследователския екип, за да обсъдят 
участието на своето дете. Когато детето беше на 17 или повече години, 
към неговите родители (или други грижещи се за него възрастни) се 
прилагаше процедура, при която те имаха право изрично да откажат 
участие.  
 
Политика на поверителност 
На участниците в интервютата бе предложена условна поверителност. 
Цялата събрана информация остава за употреба само в рамките на 
изследователския екип, освен ако изследователят не прецени, че 
участникът е в риск да понесе значителни вреди. Това беше заявено и 
обяснено в листовките и във формулярите за съгласие, предназначени 
за младите хора и за техните родители. Условното естество на тази 
политика на поверителност бе обяснено отново и преди самото 
започване на интервюто и бе повтаряно периодично през цялото 
изследователско взаимодействие. Младият участник бе информиран, че 
ако разкаже нещо, което според изследователя показва, че е налице 
риск от значителна вреда (използвани бяха и примери за такава), лично 
за интервюирания или за друго дете или млад човек, то тази 
информация няма да остане поверителна. Навсякъде, където бе 
извършвана работа на терен, бе разработен в партньорство с училището 
или институцията протокол за споделяне на информацията.  
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РЕЗУЛТАТИ 
 

 

Информираност за политиките и 
практиките в Европа в областта на интимните отношения 
между подрастващи и новите технологии 
 
Основните резултати са:  

 Тормозът/кибертормозът се използва като концепция, 
обхващаща всички форми на насилие и агресия срещу деца. 

 Темата за МЛНЗ между тийнейджъри, онлайн и лице в лице, 
или отсъства, или се признава само отчасти в 
законодателството, политиките и плановете за действие.  

 Обществената информираност за МЛНЗ между тийнейджъри е 
ниска както сред младите хора, така и сред 
професионалистите. 

 Обучение за професионалисти и за млади хора се предлага 
във всички участващи страни, но обикновено е епизодично и 
не се предоставя системно и продължително. 

 Степента, до която ролята на пола се признава в политиките и 
практиките на превенция и интервенция при МЛНЗ, варира 
силно между отделните европейски страни, участващи в това 
проучване. 

 
 

Понятия и дефиниции 
 
В Англия експертите установиха поляризирано говорене по МЛНЗ в 
интимните отношения между млади хора („пратете ги в затвора“ срещу 
„те са просто деца“), представящо децата или като „ангелчета“, или като 
„демони“. Медиите могат да допринесат за публичното възприемане на 
онлайн-тормоза (кибертормоза) като по-широко разпространен, 
отколкото е в действителност.  
 
Училищата може и да дефинират междуличностното насилие онлайн 
като „тормоз”, когато са наясно с това явление и имат политики за 
справяне с тормоза, но младите хора може и да не виждат нещата по 
този начин. Някои видове поведение, като първоначалното споделяне на 
сексуални изображения с интимния партньор, може да се възприемат от 
жертвите като осъществени по взаимно съгласие и поради това те може 
да не смятат по-широкото разпространение на тези изображения като 
тормоз или злоупотреба. 
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Друго разминаване в дефинициите се отнася до това дали самите 
изображения и дейности се разглеждат като незаконни и, както ще 
поясним по-долу, тази сфера се характеризира с пропуски в 
законодателството. Самите експерти, дали свой принос в 
консултативните обсъждания, не бяха сигурни кои точно аспекти на 
извършваните онлайн посегателства представляват нарушения на 
закона и беше изтъкнато, че младите хора не знаят кое е законно и кое 
не е. Нещо повече: представите на младите хора за това кое е „по 
взаимно съгласие” може да се различават от тези на 
професионалистите.  
 
В Норвегия през последните години се набляга върху тормоза, особено 
във връзка с програмата Olweus, която е оказала значително 
въздействие върху училищата в Норвегия и върху техния подход за 
справяне с проблемите на насилието и малтретирането между ученици. 
Негативният аспект от това е, че е налице тенденция да се смята за 
„тормоз” всяко негативно поведение между млади хора. МЛНЗ, наред 
със злоупотребата с деца и пренебрегването на деца, в продължение на 
години е било в центъра на общественото внимание в Норвегия, но 
МЛНЗ в по-слаба степен се признава като присъщо на интимните 
отношения между млади хора.  
 
В Кипър насилието вътре в семейството доминира обществения дебат и 
политическия дневен ред. Всъщност това е най-широко разпознаваемата 
форма на насилие и тя предлага рамка, която обхваща 
концептуализирането и адресирането и на останалите форми на насилие 
(като основаното на полов признак, насилието срещу момичета, 
сексуалната злоупотреба и насилието между интимни партньори). МЛНЗ 
(особено МЛНЗ в отношенията между млади хора) рядко присъства в 
медиите, в ежедневните разговори и в литературата. Една сексуална 
злоупотреба в отношения между млади хора най-вероятно ще бъде 
разглеждана като случай на детска порнография и ще бъде третирана по 
такъв начин. Ниските нива на обществена информираност за МЛНЗ и 
тяхното въздействие върху благосъстоянието на младите хора водят до 
много ограничена база от случаи, които биха могли да послужат като 
основа за формулиране на политики и практики. 

Българските експерти в по-голямата си част използват понятия като 
„онлайн тормоз”, „насилие по полов признак” и психически тормоз, когато 
говорят за МЛНЗ в отношенията между млади хора. Ако дадено 
злонамерено поведение е незаконно, то бива класифицирано като 
„сексуално престъпление” или като някой от по-специфичните видове 
престъпления, каквито са например създаването и разпространяването 
на материали, представящи сексуална злоупотреба с деца (най-често 
определяни като детска порнография). 
 
В България медийното отразяване на такива случаи рядко отговаря на 
най-добрия интерес на детето. Етикети като „извратеняк”, „изнасилване”, 
„педофил” биват използвани, за да придадат на темата по-сензационен 
характер. Общественото говорене рядко допуска неразгорещени 
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дискусии за сексуалността при тийнейджърите и затова темата е 
неприятна за много родители и учители. 
 
В Италия досега не е извършвано систематично и последователно 
събиране на данни, затова различните поведения – като педофилия, 
сексуална злоупотреба в семейството, детска порнография, трафик на 
деца с цел сексуална експлоатация, тормоз (и кибертормоз), МЛНЗ, 
насилие по полов признак, домашно насилие – често биват смесвани и 
обърквани. 
 

Инициативи за превенция и интервенция – политики и 
практики 
 
В Англия експертите са съгласни, че като цяло липсват насоки за 
професионалистите и за социалните служби. МЛНЗ в отношенията 
между млади хора се признава в някои от стратегическите документи на 
правителството и в национални медийни кампании, но не и в други 
области, като например държавните правила за закрила на децата. 
Неправителствените организации (НПО), работещи по домашното 
насилие и правата на детето, обикновено припознават проблема в 
своите документи, докато НПО, работещи в сферата на тормоза, го 
пропускат. Относно онлайн-МЛНЗ инициативите за нови политики са по-
малко. Тази форма на нанасяне на вреда се признава в документите на 
Министерството на вътрешните работи и в някои от проектите на НПО, 
но не и в стратегията на вътрешното министерство за борба с 
домашното насилие, за борба с тормоза и с кибертормоза, нито пък в 
публикациите на организациите, занимаващи се с безопасността на 
децата в Интернет.  
 
В Норвегия четири поредни плана за действие на правителството в 
областта на МЛНЗ само в ограничена степен признават значението на 
МЛНЗ в отношенията между млади хора. В неотдавна приетия документ 
„Стратегия за борба с насилието и сексуалната злоупотреба при 
деца и подрастващи” МЛНЗ, както онлайн, така и лице в лице, е 
споменато изрично. Въпреки това обаче стратегията набляга повече 
върху кибертормоза (както и върху подмамването на деца онлайн и 
други престъпления на възрастни срещу деца онлайн), отколкото на 
дигиталното насилие и малтретиране. Една голяма част от тези закони и 
политики са нови: например забраната да се публикуват онлайн 
изображения без съгласието на изобразените лица, тъй като тази тема 
получи засилено обществено внимание през последните години. НПО в 
Норвегия в ограничена степен признават насилието между интимни 
партньори в тийнейджърска възраст - онлайн и лице в лице. Има обаче и 
някои изключения, при които организации като Reform, приют в Осло за 
малтретирани момичета, и Jentevakta - доброволческа онлайн-услуга за 
момичета,  са развили широка дейност по превенция на МЛНЗ при 
отношенията лице в лице между млади хора. Има също известен брой 
програми по превенция на насилието в училищата, но никоя от тях, 
доколкото ни е известно, не се занимава конкретно с МЛНЗ в 
отношенията между младите хора. 
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В Кипър темата за насилието в интимните отношения между 
тийнейджъри отсъства от политиките и практиките. Законите и 
политиките в областта на домашното насилие не обхващат отношенията 
между млади хора, тъй като тези отношения се осъществяват извън 
семейството (такова, каквото законът го дефинира). Има обаче политики 
и закони, които биха могли да се прилагат към случаите на сексуална 
злоупотреба/експлоатация както онлайн, така и лице в лице. Другите 
форми на МЛНЗ в отношенията между млади хора, както онлайн, така и 
лице в лице, не са пряко регулирани от никой закон или политика и 
попадат под действието на общите закони за сексуалния тормоз, ако 
бъдат докладвани на полицията. Няма ясни правила за третиране на 
случаите на МЛНЗ в отношенията между млади хора, към кои държавни 
служби трябва да бъдат отнесени и как жертвите могат най-добре да 
бъдат предпазвани и подкрепяни.   
 
В България има няколко стратегически документа, отнасящи се до 
превенцията и интервенцията в случаи на МЛНЗ. Въпреки че МЛНЗ в 
отношенията между млади хора не се споменава в българския „Закон за 
закрила на детето” (2010 г.), между експертите има консенсус, че 
подобни случаи са риск за здравето и развитието на децата и като 
такива са проблеми на закрилата на детето. По силата на „Национален 
план за превенция на насилието над деца 2012-2014” е изграден 
специален координационен механизъм за противодействие на тормоза и 
кибертормоза към Министерството на образованието и науката. Този 
план предвижда подкрепа за българската консултативна линия 
(хелплиния) към националния Център за безопасен интернет по 
програмата „Безопасен интернет“ на ЕК. Проекти за превенция на 
насилието и тормоза/кибертормоза са изпълнявани и методологии са 
разработвани само от неправителствения сектор. 
 
В Италия правителствени институции от всички равнища са изградили 
свои политики и планове за действие за подкрепа и закрила на децата. 
През 2007 г. Министерството на общественото образование издаде 
директива към всички училища, подчертавайки риска от тормоз и по-
специално кибертормоз, и пусна в действие уебсайт и телефонна линия, 
както и постоянно действащи обсерватории за тормоза във всеки от 
регионите на страната. Италианските експерти са съгласни за ползата от 
един конкретен проект, осъществен на национално ниво: Connected 
Generations, разработен от Telefono Azzurro и  Save the Children Italy, 
предназначен да намали рисковете за децата със специално внимание 
към кибертормоза.  
 

Пречки пред превенцията и интервенцията  
 
Експертните групи от всички участващи страни отбелязаха липсата на 
достатъчно данни за ефективни политики или интервенции. Оценките 
обикновено биват локални и в малък мащаб и до момента не е 
извършвано систематично събиране на данни за създаване на база 
данни от най-добри практики. Не съществуват национални системи за 
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мониторинг и анализ на МЛНЗ при отношения между млади хора. Все 
пак един обзор на превантивните интервенции относно МЛНЗ при млади 
хора е бил осъществен във Великобритания (Stanley et al 2015).  
 
В Англия пречките пред превенцията и интервенцията в тази област се 
разглеждат като свързани със средата в училищата. Училищата 
изглежда с неохота говорят за сексуалния тормоз и опитите да бъдат 
накарани да се обърнат с лице към този проблем чрез техни политики 
или практики в обучението се оказват много трудни. Доколко те 
откликват при разкриване на случаи на онлайн злоупотреба в 
отношенията между млади хора обикновено зависи от това дали в 
училището ще се намери конкретен учител, който да се заеме с 
проблема. Според експертите вместо това превенцията следва да бъде 
разглеждана като проблем на цялата училищна мрежа и са нужни мерки 
на институционално ниво. 
 
В Норвегия училищата са възприети като едно от най-важните места за 
превантивна работа. Въпреки това и там училищата със същата неохота 
работят по проблемите на насилието и злоупотребата. Учебните 
програми за 2013/2014 г. в началните и горните класове засягат 
проблемите на насилието и сексуалната злоупотреба, но не разглеждат 
конкретно МЛНЗ в отношенията между млади хора. Също както и в други 
страни, и тук НПО, които работят по МЛНЗ в отношенията между млади 
хора, понесоха ограничения във финансирането, което повлия на 
услугите, които те предоставят. 
 
На срещата на експерти в България участниците посочиха, че  текущите 
политики и практики не са особено ефективни по няколко причини. 
Първо, доверието между институциите е ниско и професионалистите с 
неохота докладват конкретни случаи, опасявайки се от вторична 
виктимизация, когато се наложи множество държавни органи да се 
намесят и да разпитват детето няколко пъти. Противоречащи си 
процедури и ограничената употреба на адаптирани за деца места за 
разпит също създават проблем, когато детето попадне в обсега на 
правосъдната система. Второ, не достигат ресурси за осъществяване на 
всеобхватни превантивни мерки за цялата страна. Трето, има голямо 
текучество сред персонала в службите по закрила на детето, което 
осуетява продължителното обучение и развиване на експертността, 
необходима  за подход към злоупотребата с деца особено в нейните 
най-нови онлайн-проявления. И на последно място, но не и по значение: 
обучението, което НПО предоставят, може и да е адекватно и най-
съвременно, но то достига обикновено до ограничен брой училища и 
общини.   
 
В Кипър всички експерти признават, че интервенциите в областта на 
тормоза и кибертормоза са фокусирани преди всичко върху превенцията 
и повишаването на обществената информираност, докато преките 
интервенции в конкретни случаи остават сравнително редки. В 
отсъствието на цялостна система от политики няма и ясни насоки за 
това как училищата биха могли най-добре да продължат да се справят 
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със случаите на МЛНЗ в училищна среда, какви действия е нужно да 
бъдат предприети и кои отговорни по проблема институции или 
професионалисти трябва да бъдат въвлечени. По отношение на 
предоставянето на услуги малко са държавните служби, които могат да 
предложат подкрепа на жертвите. Вместо това НПО запълват 
празнината в предоставянето на услуги, осигурявайки психологическа 
подкрепа чрез свои хелплинии. Освен това кампании по повишаване на 
обществената информираност биват провеждани по конкретни случаи и 
инцидентно, без да е налице систематичен и обединяващ подход.  
 
В Италия прилагането на политики и насоки варира значително между 
отделните региони на страната. В настоящата икономическа криза НПО, 
които имат опит в тази сфера, пострадаха от орязването на публичното 
финансиране. Въпреки че случаи на МЛНЗ в отношенията между млади 
хора биват идентифицирани, налице е недостиг на ресурси и 
експертност за прилагането на ефективни форми за подкрепа на 
младите хора. Изглежда, че преобладава подход от типа „управление на 
риска” с фокус върху извършителя,  вместо друг подход, който би 
наблягал повече върху подкрепа на жертвата и предотвратяването на 
последващо насилие. 
 

Нива на обществена информираност 
 
В Англия обществената информираност по темата за насилието между 
интимни партньори в тийнейджърска възраст е като цяло ниска сред 
младите хора и сред професионалистите, въпреки че неотдавнашни 
инициативи от типа на кампанията This Is Abuse на Министерството на 
вътрешните работи може и да са оказали известно въздействие в това 
отношение. Повечето инициативи и кампании са фокусирани върху 
жертвата, а не върху извършителя. Липсва подходящ език за осъждане 
на поведението на извършителите. Признаването на дадено поведение 
за злонамерено може да бъде подкопано от „нормализирането” на 
насилието и на злоупотребата както онлайн, така и в интимните 
взаимоотношения като цяло и младите хора може и да нямат 
разбирането за това как би трябвало да изглеждат и да се изживяват 
едни интимни отношения, основаващи се на взаимно уважение. Въпреки 
това обаче някои експерти смятат, че младите хора могат да бъдат 
въвлечени в неправомерно поведение онлайн дори и при наличието на 
модели за отношения, основаващи се на взаимното уважение. В такива 
случаи въвличането им в онлайн-форми на МЛНЗ може да бъде 
обяснено с достъпа до технологии или с въздействието на 
порнографията заедно с естествената склонност към проучване на 
сексуалността, както и на склонността към рисково поведение сред 
тийнейджърите. 
Освен това проблемът с МЛНЗ в отношенията между млади хора, 
независимо дали е онлайн или офлайн, често остава скрит за 
възрастните и за професионалистите. Тяхната неинформираност може 
отчасти да се дължи и на факта, че информацията за действителни 
инциденти остава в рамките на съответните групи от връстници.  
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В Норвегия информираността сред професионалистите е ниска. 
Кампаниите и разяснителните материали са насочени към възрастните. 
Информираността относно МЛНЗ изглежда по-висока сред младите 
хора, тъй като това е проблем, който засяга тях лично и техните 
приятели, но жертвите рядко съобщават на възрастните, и рядко търсят 
помощ от тях. 
 
В Кипър малко информация се разпространява и много малко са 
дейностите по повишаване на обществената информираност за МЛНЗ в 
интимните отношения между млади хора. Най-важната дейност в тази 
област беше разработването и разпространяването на наръчника Youth 
4 Youth, предназначен за професионалисти. Въпреки че този наръчник 
бе замислен като инструмент за борба с насилието по полов признак, 
той включва и специална глава за МЛНЗ в интимните отношения между 
млади хора, а също и препоръки както за превенцията, така и за 
справянето с подобни инциденти. 
 
В България експертите смятат, че агресията в отношенията между 
връстници като цяло нараства. Въпреки това обаче МЛНЗ в интимните 
отношения между млади хора рядко бива обсъждани, повечето 
професионалисти не са наясно с нито с проявленията, нито с 
разпространеността им в училищата. Някои НПО организират 
интерактивни обсъждания с млади хора, които според експертите са по-
ефективни от разпространението на листовки и брошури, тъй като тези 
обсъждания помагат на младите хора да развият умения за справяне в 
трудните ситуации.   
 
В Италия групата от експерти не успя да посочи никакви инициативи за 
повишаване на обществената информираност, насочени конкретно към 
МЛНЗ в интимните отношения между млади хора.  
 
 

Обучение на професионалисти 

 
 

Експертите в Англия са съгласни, че са налице различия в нивото на 

подготовка и информираност сред служителите на полицията и на 

образователните институции. Като цяло обаче професионалистите се 

опасяват да навлизат в сферата на интимните отношения – те биват 

разглеждани като територия на личната неприкосновеност, но за 

младите хора границите на тази територия не са постоянни. 

Професионалистите не се чувстват уверени при работа с новите 

технологии и е необходимо да се научат как да задават въпроси за 

онлайн-живота на младите хора. Има няколко инициативи за обучения, 

предоставяни предимно от НПО като Tender, които обучават учители да 

работят по програма, насочена към справянето с МЛНЗ при деца и 

млади хора в училищата. Въпреки това обаче темата за МЛНЗ в 

интимните отношения между млади хора по правило не е обхваната в 

обученията на учители. 
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В Норвегия, също като в Англия, професионалистите се притесняват да 

се насочват към проблема с междуличностното насилие както онлайн, 

така и офлайн. Групата от експерти смята, че междупоколенческия 

разрив, който съществува по отношение на новите технологии, 

затруднява младите хора и възрастните/професионалистите да работят 

по тези проблеми заедно по един ползотворен начин. 

Професионалистите учители и полицаи в различна степен са 

„въоръжени” за справяне с такива случаи; те обикновено не са получили 

специализирано обучение, но разчитат повече на лична мотивация и 

ангажираност. Приютите за момичета - жертви на насилие, осигуряват 

експертност по проблема на междуличностното насилие, но до 

неотдавна те обръщаха слабо внимание на тийнейджърите и техните 

интимни отношения. По време на професионалното им обучение 

учителите в Норвегия или не се обучават по тези проблеми, или 

обучението е твърде ограничено, и впоследствие те имат твърде малко 

възможности по-късно, след завършването, да получат допълнително 

обучение. 

В Кипър експертите са съгласни, че макар и да е имало опити да бъдат 
обучени учителите за кибертормоза, все още съществуват съществени 
празноти в техните знания и умения. Обученията често са по конкретен 
случай и им липсва продължителност и последователност. Интимните 
отношения между млади хора не са приоритетна тема в 
продължаващото обучение сред учителите и затова те не притежават 
необходимите умения и не се чувстват уверени да обучават своите 
ученици по темата за интимните отношения. Въпреки че Министерството 
на образованието и Педагогическият институт са обучили значителен 
брой родители и образователни работници по темата за (кибер)тормоза 
и безопасното ползване на интернет, този тип обучения не са 
систематични и продължаващи. НПО също от време на време 
предоставят обучителни услуги по кибертормоз и онлайн-рискове за 
образователни и други специалисти.  
 
Участниците в експертната среща в България смятат, че 

професионалистите, които работят с млади хора, не са адекватно 

подготвени да се насочат към проблеми като тормоза и насилието по 

полов признак. Те подчертават, че професионалистите се чувстват 

особено несигурни в ситуации, в които са намесени новите технологии, 

тъй като те самите нямат увереност в тази област. Квалификацията на 

учителите по МЛНЗ бе оценена като незадоволителна и наличните 

обучителни услуги не се предоставят регулярно. Както и в други страни, 

разчита се на НПО да разработват такива обучителни инициативи. 

В Италия експертите отбелязват че училищата са основната територия 
за превенция на МЛНЗ. На учителите обаче не им достига подготовката, 
необходима за да идентифицират случаи на злоупотреба и насилие и да 
се справят с тях. Вместо това те прибягват до пренасочване на случаите 
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към социалните служби, което често е неподходящо и става на твърде 
късен етап. 
 

Образоване на децата и младите хора 

В Англия има известен брой превантивни програми за млади хора. 
Повечето от тях са насочени към МЛНЗ и някои изрично засягат МЛНЗ 
онлайн. Тези интервенции обаче се предоставят на училищата по-скоро 
на еднократен принцип, понякога като отговор на вече състоял се 
инцидент, отколкото да са вградени в самата учебна програма. В 
Норвегия има известен брой превантивни програми в училищата, 
фокусирани върху тормоза и сходни проблеми, обаче никоя от тях не е 
насочена конкретно към МЛНЗ в интимните отношения между млади 
хора. Експертите там са съгласни, че такива обучения обикновено се 
случват благодарение на усилията на НПО да достигнат до повече 
училища или като ad-hoc инициатива на отделен учител или младежки 
лидер. 
 

Налице са образователни материали за младите хора по темите за 

кибертормоза и безопасното ползване на Интернет. Сексуалното 

образование съдържа и фокус върху междуличностните отношения, но 

джендър-темите играят малка роля в това обучение. В България 

образованието по МЛНЗ за млади хора се състои главно от отделни 

теми като „тормоз” и „насилие по полов признак”, като  предоставянето 

на тази услуга се определя от интереса на съответния учител или от 

политиката на училището. Комисиите за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни също носят отговорност за 

превантивни интервенции, така че те могат да организират обсъждания 

по темата с млади хора, но отново това зависи от решението на 

съответната местна комисия. Някои НПО посещават училища или 

организират извънкласни обучения за млади хора  по теми като „тормоз” 

и „кибертормоз”. Има също някои изследователски и менторски 

програми, насочени към тормоза и онлайн-безопасността.  

В Италия много училища предоставят обучение за своите ученици, 
обикновено във вид на обсъждане в клас по темите тормоз и 
кибертормоз. Насилието по полов признак не се разглежда често и 
проблемът за МЛНЗ не се обсъжда в училищна обстановка. Експертите 
отбелязаха, че няма информация кои училища и кои НПО работят по 
темата, по какъв начин и с каква ефективност.  
 

Джендър-перспективи 
 
В Англия джендър-аспектът на междуличностното насилие между 
тийнейджъри бе напълно признат от членовете на експертната група и те 
посочиха две кампании, които са били насочени към тези проблеми. 
Въпреки това техният извод беше, че макар и МЛНЗ да се разглежда във 
Великобритания като джендър-проблем, при интервенциите в полза на 
младите хора често отсъства джендър-подход. Джендър-аспектите на 



21 
 

проблема биват представяни на ежедневен език и с употреба на 
стереотипизиращ и женомразки език. Някои от експертите предполагат, 
че училищата по подразбиране избягват джендър-измеренията, като 
поставят съответния проблем в рамките на „тормоза”, отколкото да го 
вкарват „по-трудната”, „по-неудобна” и „по-сексуална” рамка на МЛНЗ. 
Смята се, че е особено важно да бъдат ангажирани момчетата в 
интервенции, които биха им позволили да променят своето 
насилническо поведение.  
 
В Норвегия джендър-измерението на МЛНЗ, както и в МЛНЗ в интимните 
отношения между млади хора, се признава от експертите, въпреки че 
официалните документи и законите са джендър-неутрални.  
 
В Кипър джендър-подходът напълно отсъства в правната рамка, в 
политиките и в практиките, насочени към която и да било форма на 
насилие. Експертите нямаха познания и не бяха наясно какво означава 
джендър-подходът като неразделна част от политиките и практиките. 
Тази липса на джендър-подход в политиките и практиките, насочени към 
насилието и злоупотребата, е довела до непризнаването на момичетата 
като първостепенни жертви. Нещо повече – поради липсата на джендър-
подход са налице твърде малко данни за това как момичетата и 
момчетата, и младите хора като цяло, преживяват насилието и по какви 
начини са повлияни от него.  
 
В България според участвалите в срещата експерти джендър-подходът 
към насилието и злоупотребата е ограничен в средите на социалните 
работници и рядко се среща извън социалните услуги. Учителите и 
авторите на политики обикновено нямат чувствителност към джендър-
проблемите. Вкарването на джендър-подход в политиките и практиките 
се счита за важно, за да може адекватно да се работи за гарантиране на 
благосъстоянието както на момчетата, така и на момичетата.   
 
Експертите в Италия посочват, че се обръща малко внимание на 
джендър-подхода в превантивните и интервениращи политики и 
практики по темите насилие/тормоз/кибертормоз в интимните отношения 
между млади хора. 
 
 
 
 

Честота и въздействие на 
изживяването на междуличностно насилие и 
злоупотреба в интимните отношения между 
млади хора   

 
Основните резултати са: 
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 Между половината и две-трети от момичетата на възраст от 14 до 
17 г.  и от една-трета до две-трети от момчетата от петте страни  
съобщават, че са преживели МЛНЗ.  

 Мнозинството от момичетата казват, че техните преживявания са 
имали негативно въздействие върху тях, докато мнозинството от 
момчетата посочват положително въздействие, или липса на 
въздействие.  

 Във всички изследвани страни за младите хора, които съобщават, 
че са изживявали МЛНЗ в свои интимни отношения, е поне два 
пъти по-вероятно те да са изпращали сексуално изображение или 
съобщение, в сравнение с младите хора, които не са ставали 
жертва на МЛНЗ. 

 

Честота    
Проучването разглежда четири различни типа МЛНЗ: емоционално 
насилие онлайн; емоционално насилие лице в лице; физическо насилие 
и сексуално насилие. Бяха зададени и въпроси за изпращането и 
получаването на сексуални съобщения. Всеки от типовете насилие бе 
измерен с набор от въпроси. При обобщаването на резултатите сме 
обединили всички въпроси за всяка от формите на насилие, за да 
получим сумарната честота за всяка от страните (виж Таблица 4). 
 
 
 
Таблица 4 Пол и честота на изживяване на МЛНЗ 

 

 

Емоционално насилие онлайн 
Онлайн-формите на емоционално насилие бяха измерени чрез 6 
въпроса. Респондентите бяха запитани: „Някой от Вашите интимни 
партньори извършвал ли е някое от тези неща чрез мобилен телефон, 
компютър или таблет, с цел да: 

 Ви унижи или да Ви изпрати неприятни съобщения?  

 публикува неприятни съобщения за Вас онлайн така, че другите да 
могат да ги видят? 

 изпрати заплашителни съобщения онлайн или по мобилен телефон? 
се опитва да контролира с кого Вие ставате приятели или къде ходите? 

Страна Пол Онлайн 
% 

Емоционално 
% 

Физическо 
% 

Сексуално 
% 

Не Да Не Да Не Да Не Да 
България Жена 53 47 59 41 89 11 79 21 

Мъж 57 43 65 35 85 15 75 25 

Кипър Жена 55 45 69 31 90 10 83 17 

Мъж 57 43 66 34 91 9 81 19 

Англия Жена 52 48 52 48 78 22 59 41 

Мъж 75 25 73 27 88 12 86 14 

Италия Жена 60 40 59 59 91 9 65 35 

Мъж 54 46 41 41 87 13 61 39 

Норвегия Жена   62 38 68 32 82 18 72 28 

Мъж 80 20 81 19 92 8 91 9 
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 постоянно да проверява какво правите и с кого се срещате, например, 
като Ви изпраща съобщения или като постоянно следи Вашия профил в 
социална мрежа?  

 използва мобилни телефони или социални мрежи, за да попречи на 
приятели да Ви харесват, например, като се представя за Вас и изпраща 
неприятни съобщения до Вашите приятели? 

 
Като цяло честотата на изживяване на случаи на някоя от формите на 
онлайн насилие е около 40% както за момичетата, така и за момчетата, 
във всички изследвани  страни. Все пак обаче момчетата от Англия и 
Норвегия съобщават за много по-ниски нива на онлайн-насилие (около 
23%) в сравнение с останалите страни. Контролирането на поведението 
от страна на партньора (измерено чрез въпроса за това дали партньорът 
„контролира с кого Вие ставате приятели…“) и наблюдаването (измерено 
с въпроса „постоянно проверява дали…“) са най-често изживяваните 
форми на онлайн-насилие, както при момичетата, така и при момчетата.    

 
Емоционално насилие лице в лице  
 
В проучването, с цел да измерим формите на емоционално насилие 
офлайн, или лице в лице, запитахме респондентите „Някой от Вашите 
партньори някога извършвал ли е някое от тези неща лице в лице с Вас“: 

 Да те унижи?  

 Да ти крещи/ да те нарича с обидни думи? 

 Да казва негативни неща за твоя външен вид, за тялото ти, за 
приятелите ти или за семейството ти? 

 Да заплашва да те нарани физически? 

 
Честотата на изживяване на насилие лице в лице варираше в по-големи 
граници, отколкото при онлайн-насилието. В петте изследвани страни 
между 31% и 59% от момичетата и от 19% до 41% от момчетата 
съобщават, че са изживявали тази форма поведение от свой партньор. 
Момичетата и момчетата в Италия най-често съобщават за това. Както и 
при онлайн-формите на насилие, момчетата в Англия и Норвегия 
съобщават за най-ниски нива на емоционално насилие лице в лице. 

 
Физическо насилие 
 
Физическото насилие бе измерено чрез въпрос: „Някой от Вашите 
партньори някога извършвал ли е някое от тези неща:  

 Използва физическа сила, като Ви нанася шамари, ритници? 

 Използва груба физическа сила, като Ви бие, удря Ви с твърд предмет?“ 

 
Във всяка от страните между 9% и 22% от момичетата и от 8% до 15% от 
момчетата съобщават, че са ставали жертва на някоя от формите на 
физическо насилие. Момичетата в Англия и Норвегия в отговорите си 
показват най-високи нива: почти една от пет съобщават, че са изживели 
физическо насилие, в сравнение с 1 от 10 момичета от другите страни.     
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Сексуално насилие 
 
Накрая, за да проучим сексуалното насилие, зададохме на младите хора 
такъв въпрос: „Някой от Вашите партньори някога извършвал ли е някое 
от тези неща:  

 Да те изнудва да те целува или да те докосва по интимен начин? 

 Физически да се принуждава да те докосва по интимен начин? 

 Да те изнудва да извършите сексуален акт? 

 Физически да се принуждава да извършите сексуален акт?“ 

 
Честотата на изживяно сексуално насилие варира от 17% до 41% при 
момичетата и от 9% до 25% при момчетата. Повечето млади хора 
съобщават за изнудване, а не за прилагане на физическа сила. 
Повечето съобщават, че това се е случило лице в лице или както лице в 
лице, така и онлайн, много малък брой съобщават за онлайн-изнудване. 
Отново момичетата в Англия и Норвегия съобщават най-често за такива 
случаи, като една от всеки три съобщава за някаква форма на нежелано 
сексуално действие.   
 
Забележка по сравнителните проучвания:  Както показват европейски 
проучвания за домашно насилие между пълнолетни, склонността на 
респондентите да съобщават за своите изживявания често е повлияна 
от начина, по който домашното насилие бива възприемано в различните 
страни. (FRA 2014).  Респондентите от страни с по-високи нива на 
равнопоставеност на половете и по-голяма обществена информираност 
за домашното насилие също по-често съобщават за по-високи нива на 
домашно насилие. Възможно е причина за това да е фактът, че в тези 
страни домашното насилие се разглежда като социален и политически, а 
не като личен, и оттам - частен проблем. Експертните срещи по проекта 
STIR  и консултативните групи от млади хора показаха, че Англия и 
Норвегия имат най-високи нива на обществена информираност по 
отношение на междуличностното насилие в интимните отношения между 
млади хора. Тези две страни показват и най-високи резултати за 
физическото и сексуалното насилие, изживяно от момичета. 
Следователно възможно е момичетата в България, Кипър и Италия да 
не съобщават в пълен размер изживяното от тях, тъй като в техния 
социален контекст обществената информираност по този проблем е по-
ниска.   
   

 
Общи нива на честота на виктимизиране   
Чрез обединяването на всички изброени по-горе отговори в една 
категория можем да установим каква част от младите хора във всяка от 
страните са изживели насилие от страна на свой партньор. Между 53% и 
66% от момичетата и от 32% до 69% от момчетата съобщават, че са 
изживели поне един случай на поне една от формите на насилие. 
Честотата при момичетата е сходна в отделните страни, като при Англия 
и Италия резултатите са най-високи. В Италия са най-високи и 
резултатите при момчетата, докато Англия и Норвегия имат най-ниски 
резултати при момчетата. Повечето млади хора, които са изживели 
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насилие, съобщават едновременно и за онлайн, и за офлайн форми на 
насилие, малко на брой съобщават само за онлайн-насилие.    
 

Субективно въздействие 
За всяка от формите на МЛНЗ ние запитахме респондентите: „Как се 
почувствахте от това поведение на партньора?“ Възможностите за 
отговор бяха подредени така, че позитивното и негативното въздействие 
да се преплитат. За целите на анализа на резултатите ние групирахме 
отговорите в две категории:  
  
 
Негативните отговори бяха: натъжен; уплашен; засрамен; нещастен; 
унизен; чувстващ се зле; ядосан; раздразнен и шокиран.   
 
Позитивните/ „не ми повлия” отговори бяха: обичан, чувстващ се 
добре, желан; закрилян; беше забавно  и „не ми повлия“.  
 
Въздействията варираха според различните видове насилие. Въпреки 
това се очерта ясна обща картина. Младите момичета е много по-
вероятно да съобщят за изцяло негативно въздействие, докато при 
момчетата е по-вероятно да съобщят за позитивно въздействие или да 
изберат „не ми повлия” по повод на изживяното от тях. Това е най-
забележимо при сексуалното насилие, където между 81% и 96% от 
момичетата съобщават за изцяло негативно въздействие, докато между 
60% и 75% от момчетата съобщават за позитивно въздействие или са 
избрали отговора „не ми повлия”. По този начин се оказва, че 
момичетата може би са по-негативно повлияни от своите изживявания, 
отколкото момчетата. 
 

 
Нива на иницииране на МЛНЗ  
Във всяка от страните процентът на момичетата, които се заявяват като 
инициаторки на онлайн-насилие, е по-висок в сравнение с момчетата 
(виж Таблица 5). Тази разлика между половете е по-силно изразена в 
Англия. По подобен начин, и в петте стани момичетата е и по-вероятно 
да заявят, че са прилагали емоционално насилие лице в лице; тази 
разлика е най-голяма в България, Англия и Норвегия. Момичетата също 
съобщават и за по-високи нива на изживяно физическо насилие. За 
разлика от тях момчетата е значително по-вероятно, в сравнение с 
момичетата, да съобщят, че са прилагали сексуално насилие. За 
отбелязване е, че нивата на иницииране при момчетата в Италия са 
много високи; което може и да помогне да си обясним високите нива на 
сексуална виктимизация, съобщавани също от италианските момчета. 
Ако сравним честотата на изживяване и на иницииране на МЛНЗ, става 
ясно, че са налице някои аномалии.  
Момичетата като цяло съобщават за сходни или по-високи нива на 
изживяно насилие в сравнение с момчетата, особено в Англия и 
Норвегия.  Те обаче съобщават и по-високи нива на иницииране на 
насилие, с изключение на сексуално.  
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Таблица 5 Пол и честота при иницииране на МЛНЗ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изпращане и получаване на сексуални изображения и 
текстови съобщения  
Въпреки че разликите в достъпа на младите хора до мобилни телефони 
са малки, съществуват значителни вариации между страните по 
отношение на изпращането и получаването на сексуални изображения и 
текстови съобщения. Между 6% и 44% от момичетата и от 15% до 32% 
от момчетата заявяват, че те лично са изпращали сексуално 
изображение или съобщение до свой партньор (виж Таблица 6). Подобен 
дял от момичетата - между 9% и 49%, и малко по-голяма част от 
момчетата - 20% до 47%, съобщават, че са получавали сексуално 
изображение или съобщение от свой партньор. Най-високите стойности 
както за изпращане, така и за получаване са в Англия, а най-ниските – в 
Кипър. Във всички страни изглежда, че това често е било реципрочна 
дейност, тъй като около две трети от младите хора, които са изпращали 
изображение или съобщение, са и получавали такова.  
 
 

Таблица 6: Изпращане и получаване на сексуални 
изображения и текстови съобщения 

Изпращали  България Кипър Англия Италия Норвегия 

Жени 26% 6% 44% 16% 34% 

Мъже 29% 15% 32% 25% 25% 

Общо 28% 10% 38% 22% 30% 

Получавали  България Кипър Англия Италия Норвегия 

Жени 35% 9% 49% 18% 37% 

Мъже 36% 20% 47% 36% 35% 

Общо 35% 14% 48% 30% 36% 

 
 
Много участници съобщават за изцяло положително въздействие от 
изпращането на изображения и съобщения, като между 41% и 87% от 

Страна Пол 
Онлайн 

% 

Емоциона
лно 
% 

Физиче
ско 
% 

Сексуал
но 
% 

Не Да Не Да Не Да Не Да 
България Жена 68 32 57 43 85 15 93 7 

Мъж 72 28 68 32 91 9 83 17 

Кипър Жена 63 37 70 30 88 12 97 3 

Мъж 69 31 76 24 94 6 85 15 

Англия Жена 74 26 69 31 91 9 98 2 

Мъж 82 18 84 16 96 4 93 7 

Италия Жена 59 41 60 40 92 8 93 7 

Мъж 61 39 64 36 93 7 63 37 

Норвегия Жена  78 22 80 20 93 7 96 4 

Мъж 86 14 88 12 95 5 95 5 
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момичетата и от 75% до 91% от момчетата твърдят това. Въпреки това 
обаче между 13% и 59% от момичетата и от 9% до 25% от момчетата 
посочват някаква форма на негативно въздействие след изпращането на 
сексуални изображения или текстови съобщения. Момичетата в Англия, 
Норвегия и Италия по-често съобщават за негативно въздействие.  
 

 
Споделяне на сексуални изображения и текстови 
съобщения 
 
Между 9% и 42% от момичетата в четири от петте изследвани страни 
съобщават, че съобщение, което те са изпратили, е било споделено от 
техния партньор с други хора. Кипър не е включен тук поради 
недостатъчен брой респонденти. За разлика от тях, само 9% до 13% от 
момчетата съобщават за такива случаи. При момичетата в Англия най-
често се среща да съобщят, че изпратено от тях изображение или 
съобщение е било споделено (42%), следващата страна е Норвегия 
(27%). 
 
Поради твърде ниския брой подобни отговори в другите страни можем 
да разглеждаме споделянето на съобщения само на основата на 
данните от Англия и Норвегия. Резултатите показват, че момичетата, 
чиито изображения или съобщения са били споделяни от техните 
партньори с други хора, най-често съобщават за негативно въздействие 
върху тях от това действие. В Англия и Норвегия почти всички момичета, 
чиито изображения или съобщения са били споделяни, съобщават и за 
негативно въздействие (97 % в Англия и 83% в Норвегия). Въпреки това 
обаче не така стоят нещата в Италия, където макар и много малко на 
брой италиански момичета да са заявили, че техните изображения са 
били споделени, много по-малка част (43%) са изживели негативно 
въздействие от това. 
 
Вариации по страни се наблюдават при изпращането на текстови 
съобщения от сексуално естество. Това може да се обясни с по-късния 
достъп до нови технологии в някои от страните или с различните нагласи 
спрямо сексуалната активност на жената в отделните страни. По-
високите проценти на съобщаване на негативно въздействие в някои от 
страните може би е свързано с по-голямата информираност за 
опасността от изпращането на сексуални текстови съобщения в тези 
страни и особено във връзка със споделянето на такива съобщения. 
 

С какво е свързано насилието и злоупотребата между 
интимни партньори  
Във всички изследвани страни младите хора е по-вероятно да са 
изпращали сексуално изображение или съобщение, ако те са и изпитали 
насилие или контролиращо поведение от своите партньори. Също така 
във всички изследвани страни младите хора, които съобщават за 
изживяване на МЛНЗ, са и поне два пъти по-често изпращали или 
получавали сексуално изображение или съобщение в сравнение с 
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младите хора, които не са изживявали МЛНЗ (виж Таблица 7). Такъв е 
случаят и при всички видове насилие, независимо от пола.   

Таблица 7: Връзки между изпращането на изображения и 
насилието  

 Жени Мъже 

Тип 
злоупотреба 

Жертва Не жертва Жертва Не жертва 

Онлайн  8% - 
65% 

4% - 
24% 

20% -
50% 

11% -
26% 

Емоционална 11%- 
59% 

3% - 
30% 

26% -
53% 

19% -
24% 

Физическа 21% -
75% 

4% - 
35% 

38% -
58% 

13% - 
29% 

Сексуална 28% -
68% 

6% - 28 
% 

24% - 
69% 

13% - 
25% 

 

 
Причини за изпращането на сексуални изображения и 
съобщения 
Най-често срещаната причина за изпращането на сексуално 
изображение или съобщение е: „защото партньорът поиска от мен да 
извърша това” (между 32% и 56% от момичетата и между 20% и 44% от 
момчетата); „за да се почувствам секси, като флирт” (между 36% и 51% 
от момичетата и между  21% и 57 % от момчетата); и „като шега” (между 
14% и 47 % от момичетата и между 17% и 39% от момчетата). В Англия 
някои от момичетата съобщават, че са изпращали сексуални 
изображения и съобщения, за да докажат своята отдаденост на 
партньора (43%) и защото партньорът им ги е накарал да направят това 
(27%). 
 
 
 
 

Рискови и предпазващи (и 
предиктивни) фактори при МЛНЗ-
виктимизация и МЛНЗ-иницииране   

 
Основните резултати са: 
 

 Да бъдеш жертва на междуличностно насилие и злоупотреба 
(МЛНЗ) в значителна степен е свързано с: недобро представяне в 
училище; отношения с по-възрастен интимен партньор; негативни 
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джендър-нагласи; насилие в семейството; тормоз и - при момчетата 
- наличие на връстници, които използват сплашване.   

 Инициирането на МЛНЗ в значителна степен е свързано с: недобро 
представяне в училище; отношения с партньор, който е или по-
възрастен, или по-млад; негативни джендър-нагласи; гледане на 
порнография; насилие в семейството; тормоз и общуване с 
връстници, които използват сплашване.  
 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО: ПРЕДИКТИВНИ ФАКТОРИ  
 
Проучването измери набор от предиктивни или предпазващи и рискови 
фактори, извън възрастта и пола. Тези фактори бяха избрани на 
основата на предходни проучвания и свързаността беше установена от 
пряката практика. Тези фактори могат да бъдат групирани в две 
категории:  
 

 Първата група обхваща по-общи изживявания и нагласи на младите 
хора, сред които: как младите хора смятат, че се справят в училище; 
възрастта на техния партньор; техните полово-обусловени нагласи и 
дали те редовно гледат порнография онлайн (виж Таблица 8).  

 
 Втората група измерва преживяването на насилие и злоупотреба от 

страна на младите хора в по-широкия контекст на тяхното детство, което 
включва: домашно насилие и злоупотреба с деца вътре в семейството 
(семейно насилие); излагане на тормоз, и тормозене на други, както и 
участие в агресивни приятелски групи от връстници (виж Таблица 9). 
  

 

 
Таблица 8:По-общи изживявания и нагласи 

Страна Пол Справя се 

добре в 

училище 

Възраст на 

партньора 

Полово-

обусловени 

нагласи 

Редовно 

гледа 

порнография 
Да 

 

% 

Не 

 

% 

Не 

зная 

% 

По-

възрастен 

% 

Връстник 

или по-

млад % 

1 

 

% 

2 

 

% 

3 

 

% 

Да 

 

% 

Не 

 

% 

България Жени 65 7 28 66 34 36 50 14 8 92 

Мъже 55 16 29 14 86 17 42 41 44 56 

Общо 60 11 29 39 61 26 46 28 26 73 

Кипър Жени 78 7 15 57 43 33 59 8 3 97 

Мъже 76 7 17 24 76 9 50 41 59 41 

Общо 77 7 16 41 58 26 46 28 28 72 

Англия Жени 74 8 18 52 48 53 43 4 3 97 

Мъже 80 4 16 17 83 29 54 18 39 61 

Общо 77 6 17 37 63 42 48 10 19 81 

Италия Жени 82 1 16 70 30 67 31 2 5 95 

Мъже 72 3 25 24 76 25 54 21 44 56 

Общо 75 3 22 40 60 40 46 14 30 70 

Норвегия Жени 79 8 13 44 56 53 43 4 7 93 
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Мъже 75 9 16 13 87 28 55 16 48 52 

Общо 77 8 15 28 72 41 49 10 26 74 

 

 

 

Общи изживявания и нагласи 
 
Справя се добре в училище  
  
При проучването на младите хора бе зададен въпросът: “Смяташ ли, че 
се представяш добре в училище?“ Респондентите можеха да отговорят с 
„да”, „не” и “не мога да преценя“. Сходни резултати се установиха сред 
петте участващи страни, като мнозинството от младите хора заявиха, че 
се справят добре. Този показател е малко по-нисък за България, където 
по-голяма част от младите хора изпитваха несигурност доколко добре се 
справят. За целите на този анализ, категориите „не” и „не мога да 
преценя” бяха обединени.   
 
Възраст на партньора 
 
На участниците в проучването беше зададен въпросът: “По принцип 
партньорът/ката ти е“: “много по-млад (повече от 2 години)”; “малко по-
млад (между 1 и 2 години)”; “на същата възраст“; „малко по-възрастен (1-
2 години)“; и  “много по-възрастен (над 2 години)“. Респондентите често 
отбелязваха по повече от един отговор. Поради това, и в съответствие с 
предишни изследвания върху предиктивните фактори, ние кодирахме 
отговорите в две категории: участници, които съобщават за поне един 
по-възрастен партньор; и участници, които съобщават само за партньори 
на тяхната възраст или по-млади. Във всички участващи страни 
момичетата статистически е по-вероятно да съобщят, че са имали по-
възрастен партньор и момчетата е по-вероятно да са имали по-млад 
партньор.  
 
Полово-обусловени нагласи 
Полово-обусловените нагласи на младите хора бяха измерени с 
използване на три въпроса. Всеки от въпросите отразява конкретен 
аспект на неравнопоставеността между половете. От респондентите 
беше поискано да отговорят, използвайки 5-степенна скала: “До каква 
степен си съгласен, или несъгласен, със следните твърдения: 
 

 За най-важните задачи е по-добре да избереш мъж, а не жена. 

 Момичетата подвеждат момчетата сексуално и после се оплакват от 

вниманието, което получават. 

 Понякога е приемливо мъж да удари жена, ако тя е била невярна.“ 

На всеки респондент бяха присъдени точки, отразяващи неговото ниво 
на съгласие с тези твърдения; колкото повече точки, толкова по-
негативни са неговите джендър-нагласи. За улесняване на анализа 
точките бяха обединени в три групи: 1 (с точки 3-6); 2 (с точки 6-9); 3 (с 
точки10-15). Група 1 има най-слаби негативни нагласи, а група 3 е с най-
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силни негативни нагласи. Във всички изследвани страни момчетата се 
оказаха статистически много по-склонни, в сравнение с момичетата, да 
се придържат към по-негативни полово-обусловени нагласи. Младите 
хора в България и Кипър получават по-високи стойности за негативни 
джендър-нагласи в сравнение с младите хора от останалите три страни. 
Ако разгледаме трите въпроса поотделно, най-високи резултати, и оттам 
най-силно негативни нагласи, без значение от пол и страна, се 
получават по втория въпрос, който измерва нагласите към отговорността 
на момичетата за сексуалното насилие. 
 
Порнография 
На респондентите беше зададен въпрос ‘“Гледаш ли редовно 
порнография онлайн?”. Подобно на други изследвания, и тук момчетата 
показват по-голяма склонност да съобщят, че гледат порнография в 
сравнение с момичетата във всички участващи страни. При момчетата в 
Кипър е най-висока вероятността да съобщят за редовно гледане на 
онлайн-порнография.    
 
 
 

 Изживяване на насилие в по-широкия контекст на 
детството 

 
Таблица 9: Изживяване на насилие в по-широкия контекст на 

детството 
Страна Пол Семейно 

насилие 

Тормозен Тормозил 

други  

Агресивна група 

от връстници 

Да Не Да Не Да Не Да Не Не 

зная 

България Жени 26 74 31 69 19 81 64 23 13 

Мъже 21 78 24 76 33 67 62 23 15 

Общо 23 77 27 73 26 74 63 23 14 

Кипър Жени 12 88 19 81 12 88 11 71 18 

Мъже 14 86 23 77 23 77 18 58 24 

Общо 13 87 21 79 17 83 14 65 21 

Англия Жени 32 68 49 51 10 90 11 69 21 

Мъже 24 76 37 63 19 81 18 56 26 

Общо 29 71 44 56 14 86 14 63 23 

Италия Жени 19 81 25 75 7 93 6 73 23 

Мъже 20 80 18 82 23 77 14 61 25 

Общо 19 80 20 80 17 83 11 65 25 

Норвегия Жени 22 78 42 58 12 88 33 75 18 

Мъже 14 86 38 62 22 78 12 68 20 

Общо 18 82 40 60 17 83 9 72 19 

 

 
Злоупотреба с деца и домашно насилие в семейството  
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Ние измерихме степента, в която младите хора са изживявали насилие в 
семейството, чрез два взаимосвързани въпроса. Респондентите бяха 
запитани: „Случвало ли се е някой от възрастните у дома да използва 
физическа сила като шамари, удари, ритници?“ както и “Случвало ли се е 
някой от възрастните у дома постоянно да обижда и крещи?“. 
Участниците в проучването получиха възможността да избират отговори 
„да” или „не” по следния начин: „да, срещу мен”, „да, срещу други деца”, 
„да, срещу други възрастни”, „не”. Тъй като утвърдителните отговори на 
тези въпроси бяха сравнително малко, за целите на регресионния 
анализ всички отговори бяха кодирани в две категории: „изживявал 
насилие в семейството” и „неизживявал насилие в семейството”. Най-
високи резултати се получиха за Англия, въпреки че, както отбелязахме 
по-рано, това може да е повлияно и от по-широката обществена 
информираност в тази страна и оттам - по-голямата склонност сред 
анкетираните да съобщават такива факти. 
 
Негативни изживявания с връстници 
Три въпроса бяха зададени с цел да бъдат измерени по-широк набор от 
изживявания на негативни взаимоотношения с връстниците. Попитахме 
респондентите: „Случвало ли се е да бъдеш обект на училищен 
тормоз?”; „Случвало ли се е ти да упражняваш тормоз над някого?“ и 
„Случвало ли се е твоите приятели да се държат агресивно към други 
млади хора?“. 
 
Делът на младите хора, които съобщават, че са ставали жертва на 
тормоз, варира в широки граници в петте участващи в проучването 
страни. В Англия и Норвегия младите хора съобщават най-често за това; 
и тук това може да отразява по-високото ниво на обществено 
признаване на съществуването на този проблем в тези две страни. 
Около един от всеки пет млади хора съобщава, че той самият е 
упражнявал тормоз, въпреки че този дял е малко по-голям в България. 
Средно за момчетата е два пъти по-вероятно да съобщават за такова 
свое поведение в сравнение с момичетата. По отношение на по-широкия 
контекст на насилие между връстници, около един от всеки десет 
респонденти съобщава, че негови връстници са проявявали агресивно 
поведение – което отразява и общата тенденция при тормоза в петте 
участващи страни. 
Обаче в България над 60% от младите съобщават за това, въпреки че 
този процент може и да е отражение на едно по-различно разбиране на 
зададения въпрос. Нивата на съобщавано агресивно поведение не се 
различават значително по пол с изключение на Норвегия, където 
момичетата три пъти по-често в сравнение с момчетата заявяват, че 
техните връстници са проявили агресивно поведение. 
 

Предиктивни фактори за изживяване на МЛНЗ  
 
 

Предиктивни фактори за изживяване на МЛНЗ при 
момичетата 
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По-широк контекст на изживяванията и нагласите: 
Момичетата, които съобщават, че се справят добре в училище, е по-
малко вероятно да съобщават, че те лично са станали жертва на 
насилие онлайн (OR.68), лице в лице (OR.55) или сексуално (OR.60). Все 
пак обаче ние не знаем дали състоянието  „не се справя добре в 
училище“ е последица от, или представлява риск за влизане в интимна 
връзка, съпроводена с междуличностно насилие (например, поради 
ниска самооценка). Момичетата-респонденти с по-възрастни партньори е 
по-вероятно да са изживели виктимизация онлайн  (OR 2.5), лице в лице 
(OR 1.7) или сексуално (OR 2.0). Момичетата, които показват не толкова 
позитивни джендър-нагласи (категория 2), е по-вероятно да съобщават 
за изживяване на насилие онлайн (OR 1.5), лице в лице (OR 1.3) или 
сексуално (OR 1.4), в сравнение с момичетата с най-егалитарни 
джендър-нагласи (категория 1). 
 
Изживяване на насилие в по-широк контекст: Две форми на насилие в 
детството се оказаха статистически значими за прогнозиране на 
изживяване на МЛНЗ от момичетата: насилие в семейството и тормоз в 
училище. Насилието в семейството показва свързаност с повишен риск 
от виктимизиране на момичетата онлайн (OR 2.1), лице в лице (OR 2.2) и 
сексуално (OR 2.2). Три различни категории тормоз показват връзка с 
повишен риск от насилие в интимните отношения: бидейки само жертва, 
бидейки и жертва, и извършител, и бидейки само извършител. Да бъдеш 
жертва на тормоз, показва свързаност с това да си жертва на насилие 
онлайн (OR 1.8); лице в лице (OR 1.9) и сексуално (OR 2.0). По подобен 
начин, да бъдеш и жертва, и извършител на тормоз показва свързаност с 
изживяването на виктимизиране лице в лице (OR 2.5) и сексуално (OR 
2.1). Бидейки „само извършител” също показва значителна свързаност с 
виктимизиране при момичетата онлайн (OR 2.0), лице в лице (OR 2.4) и 
сексуално (OR 1.9). Свързаността с агресивно поведение на връстници в 
по-широк контекст не се оказа статистически значима. 
 

Предиктивни фактори за изживяване на МЛНЗ при 
момчетате 
 
По-широк контекст на изживяванията и нагласите: Подобни 
предиктивни фактори бяха установени при регресионен анали и за 
момчетата - жертви. Справянето добре в училище се оказва обаче 
предпазващ фактор само за виктимизирането лице в лице при 
момчетата (OR 0.7).  Както и при момичетата - респонденти, при 
момчетата наличието на по-възрастен интимен партньор повишава 
риска от виктимизация на момчетата онлайн (OR 2.0), лице в лице (OR 
1.8) и сексуално (OR 1.6). По подобен начин негативните полово 
обусловени нагласи също показват свързаност с по-висока виктимизация 
при момчетата: момчетата с най-крайни нагласи е по-вероятно да бъдат 
жертви на насилие онлайн (OR1.9), лице в лице (OR 2.0) и, най-значимо, 
сексуално (OR 3.3). Ние знаем, че много от момчетата, които съобщават, 
че са били жертви на сексуално насилие, в същото време съобщават, че 
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са били и извършители на такова, което може да помогне да се хвърли 
светлина върху тази връзка. 
 
Изживяване на насилие в по-широк контекст: При момчетата 
семейното насилие показва свързаност с повишен риск от изживяване на 
насилие онлайн (OR 1.6), лице в лице (OR 1.8) и сексуално (OR 2.5). Да 
бъдеш жертва на тормоз дава значима предиктивност за виктимизиране 
онлайн (OR 1.6) и лице в лице (OR 1.6). Момчетата, които съобщават, че 
са били и жертва, и извършител на тормоз, също са под повишен риск от 
интимна виктимизация онлайн (OR 1.7), лице в лице (OR 2.0) и сексуално 
(OR 1.9). Накрая, за тази променлива, да бъдеши извършител на тормоз 
води до риск от интимно насилие само онлайн (OR 1.4) или сексуално 
(OR 1.5). За разлика от виктимизацията при момичетата, наличието на 
връстници, прилагащи агресия, се оказва статистически значим 
предиктор за виктимизиране при момчетата онлайн (OR 2.1) и сексуално 
(OR 1.6). Освен това отговорът „не зная” на въпроса за агресивността 
при връстниците също показва свързаност с виктимизиране онлайн (OR 
1.6) и лице в лице (OR 1.5).   
 

 
Предиктивни фактори при иницииране на МЛНЗ  
 

Предиктивни фактори за иницииране при момичетата: 
Забележка: Размерите на извадката от момичета, които съобщават, че 
са прилагали сексуално насилие, са много малки; съответно и размерите 
на извадката за момичета, инициирали сексуално насилие, са много 
малки.  
 
Изживявания и нагласи в по-широк контекст: Да се справяш добре в 
училище показва свързаност с по-ниски нива на съобщавано иницииране 
на насилие лице в лице (OR 0.7) и е почти значимо за извършване на 
насилие онлайн (OR: 0.8). Момичетата - респонденти с по-млади 
партньори е по-вероятно да съобщават за иницииране на сексуално 
насилие (OR 3.5). Въпреки това обаче, което е и доста странно, тези с 
поне един по-възрастен партньор съобщават, че по-често са 
извършители онлайн (OR 2.6) или лице в лице (OR1.6). Тъй като 
повечето респонденти са отбелязали не един, а няколко отговора за 
възрастта на своите партньори, не можем да бъдем сигурни дали 
техните действия са били насочени към бивш, или към настоящ 
партньор. Негативните джендър-нагласи също са значим предиктор за 
инициирането на насилие онлайн (OR 1.3), лице в лице (OR 1.5) и, в най-
голяма степен, сексуално (OR 3.6). Гледането на порнография онлайн 
показва свързаност с повишени нива на извършване на сексуално 
насилие (OR 5.0), въпреки че броят на момичетата, гледащи 
порнография, е изключително нисък, което може да обясни и високия 
коефициент OR.   
 
Изживяване на насилие в по-широк контекст: 
Насилието в семейството показва свързаност с повишено 
извършителство на насилие онлайн (OR 2.4) и лице в лице (OR 2.0). Да 
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бъдеш жертва на тормоз е значим предиктор за извършване на МЛНЗ 
лице в лице (OR 1.6). Да си извършител на тормоз показва свързаност с 
извършителство на насилие онлайн (OR 1.7) и лице в лице (OR 2.6). 
Освен това наличието на агресивни връстници показва свързаност, 
макар и сравнително слаба (OR 1.5), с извършителство на насилие лице 
в лице. 
 
 

Предиктивни фактори за иницииране при момчетата  

 
Изживявания и нагласи в по-широк контекст:  
Също като при момичетата - респонденти, справянето добре в училище 
показва свързаност при момчетата само с по-ниски стойности на 
съобщавано иницииране на насилие лице в лице (OR 0.7). 
Да имаш по-възрастен партньор, доста неочаквано, показва свързаност с 
извършителство на насилие онлайн (OR 2.1), лице в лице (OR 1.6) и 
сексуално (OR 2.0), въпреки че и тук важи уговорката от по-горе (за 
възрастта на партньора и дали насилието е било насочено към настоящ 
или към бивш партньор). Придържането към негативни джендър-нагласи 
също е значим предиктор за иницииране на насилие онлайн (OR 1.7), 
лице в лице (OR 2.3), и, в най-голяма степен, сексуално (OR 2.8). Накрая, 
гледането на порнография показва значима свързаност с иницииране на 
сексуално насилие (OR 2.4) и се оказва почти значимо за иницииране на  
насилие онлайн (OR 1.3) и лице в лице (OR 1.3) .   
 
Изживяване на насилие в по-широк контекст 
Насилието в семейството показва значима свързаност с трите форми на 
иницииране на МЛНЗ: онлайн (OR 1.9); лице в лице (OR 1.9); и сексуално 
(OR 2.3). Да си жертва на тормоз е предиктивен фактор за иницииране  
на насилие онлайн (OR 1.8), лице в лице (OR 2.3), и сексуално (OR 1.8). 
По подобен начин при момчетата, които съобщават, че са били 
извършители на тормоз върху други, е също по-вероятно да се окажат и 
извършители на МЛНЗ онлайн (OR 1.5), лице в лице (OR 1.5) и 
сексуално (OR 1.6). Накрая, наличието на агресивни приятели е 
индикатор за иницииране на насилие онлайн (OR 2.0 [при отговор „не 
зная” е OR 1.5]) и сексуално. (OR 1.5) . 
 
 
 
 
 

Вижданията на младите хора за 
интервенцията и превенцията при междуличностното 
насилие и злоупотреба в интимните отношения между 
млади хора 
 
Основните резултати са: 



36 
 

 Една четвърт от анкетираните млади хора не са съобщили на 
никого за изживяното от тях междуличностно насилие или 
злоупотреба (МЛНЗ) в техните интимни отношения.  

 Повечето млади хора са съобщавали за такива случаи по-

скоро на свои връстници, отколкото на възрастни.  

 Младите хора разглеждат МЛНЗ като личен въпрос, като 

липсата на доверие към другите, както и желанието да не 

бъде застрашен извършителят или отношенията им с него, са 

били бариери пред търсенето на помощ от тяхна страна. 

 Младите хора като цяло смятат себе си и своите връстници за 

отговорни за предотвратяването на МЛНЗ. 

 Повечето млади хора, анкетирани в проучването, са 

позитивно настроени към превантивната работа по 

отношение на МЛНЗ. 

 Училищната и домашната среда се установяват като най-

важни за превенцията на МЛНЗ.  

 
В проучването тези млади хора, които съобщаваха, че са изживели 
МЛНЗ, бяха запитани и дали те са казали на някого за своето 
изживяване. В 91 персонални интервюта с млади хора, които са 
изживели МЛНЗ, младите хора бяха разпитани по-задълбочено откъде 
са получили подкрепа след тяхното изживяване на МЛНЗ, както и за 
техните виждания по инициативите за превенция. Тези резултати също 
ще бъдат представени тук. 
 

На кого младите хора съобщават, че са изживели МЛНЗ? 

Огромното мнозинство от млади хора в петте изследвани страни са 
казали на някого за своето изживяване на МЛНЗ. Все пак, макар и 74% 
да са направили това, 26% не са казали на никого. 

Повечето млади хора в петте изследвани страни, независимо коя от 
формите на насилие са изживели, са предпочели да говорят за това по-
скоро с връстници, отколкото с възрастни. Общо 64% са избрали да 
доверят на приятел, а само 17 % са говорили с възрастен. Повече 
момичета, отколкото момчета, при всички форми на насилие и във 
всички изследвани страни, са били склонни да търсят подкрепа от други 
хора. От момичетата 75% са говорили с приятел за насилието, докато 
54% от момчетата са сторили същото. Само 18% от момичетата и 15% 
от момчетата са говорили с възрастен, като най-често това е родител. 
Нещо повече, не се установяват никакви разлики в склонността на 
младите хора да се обърнат за помощ към друг човек, в зависимост от 
възрастта или от подлагането им на насилие в семейството. Все пак 
обаче склонността да се обърнат към друг варира според типа на 
изживяното МЛНЗ. Общо 70% от изживелите МЛНЗ онлайн, 66% от 
жертвите на физическо или емоционално насилие лице в лице, и 55% от 
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изживелите сексуално насилие са казали на някого за това. Най-честото 
реагиране на изживяването на МЛНЗ е прекъсване на отношенията 
(14%), изтриване на всички съобщения от съответния човек (27%) и 
„блокирането” му (17%). 
 

Какви са бариерите пред търсенето на помощ? 
Получените резултати – че една четвърт от младите хора в това 
проучване не са казали на никого за изживяното насилие и че само един 
от всеки седем се е обърнал към възрастен – демонстрират колко е 
важно да бъдат изследвани бариерите пред търсенето на помощ. Чрез 
анализ на разказаното от младите хора ние установихме три основни 
причини за въздържане от търсене на помощ: 
 

МЛНЗ се разглежда като личен въпрос  
 

Аз мисля, че за да мога да изградя своя характер, трябва да 
седна, да обмисля ситуацията и да се справя сама. (София, 18 
г., от България) 
 

Тези, според които насилието е личен въпрос, изразяват своето виждане 
по два начина. От една страна, те разглеждат изживяното от тях МЛНЗ 
като тяхна собствена отговорност. Тези, които разглеждат насилието 
като нещо, за което те трябва сами да се погрижат, изтъкваха, че вече са 
на възраст, на която трябва да могат да се справят с проблемите 
самостоятелно, че търсенето на помощ би било признание, че те не са 
способни сами да си решават проблемите, или че, по-просто казано, те 
обичат сами да си решават проблемите. От друга страна, някои от 
младите хора не биха искали да натоварват други хора със собствените 
си проблеми. Те имат чувството, че другите вероятно имат свои 
проблеми, които да решават, или че изживяното от тях насилие все още 
не е толкова значимо, че да занимават други хора с него. 
 

Липса на доверие в другите 
 

Училищната сестра – с нея говорих малко, но тя не знае 
нищо за тези неща, не мога да й кажа, защото имам 
чувството, че не мога да й се доверя, тя може да каже на 
някой друг, дълбоко в себе си чувствам, че тя не би 
направила това, но човек никога не знае, случвало ми се е 
преди училищната сестра да ме издаде. (Тоне, 17 г., от 
Норвегия) 

 
Често срещана причина за това да не се търси помощ е липсата на 
доверие в компетентността на възрастните и на професионалистите. 
Някои от младите хора смятат, че възрастните дават неадекватни 
съвети поради различията между поколенията, заявявайки, че 
възрастните са „старомодни“, или че реагират прекалено остро и не 
разбират проблемите на днешните тийнейджъри. Това биваше 
подчертавано особено по отношение на онлайн-формите на МЛНЗ. 
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Други смятат, че професионалистите, каквито са училищните психолози, 
сестри или учителите, или нямат необходимите познания за МЛНЗ, или 
не ги разглеждат с достатъчна сериозност. Те също така се опасяват, че 
възрастните може по невнимание да разпространят информацията. Тази 
липса на доверие към възрастните обаче се разпростира и върху 
връстниците. Много от младите хора не чувстват увереност, че 
приятелите им ще погледнат на ситуацията от тяхната гледна точка. 
Липсата на доверие в приятелите често показва свързаност с предходно 
изживяване на клюкарство или слухове, което е направило младите хора 
колебливи при споделянето на едни толкова лични изживявания. 
 

Младите хора искат да предпазят извършителя, 
или своите отношения с него 

…Казвала съм му, че трябва да внимава, казвала съм му: 
„Мога да кажа на полицията какво правиш“, но никога не бих 
го направила, казах му го, за да го накарам да се поуплаши 
малко…, за да бъда малко гадна, тъй като бях толкова 
уморена от неговите гневни изблици. Но... той знае, че аз 
никога няма да му причиня това. (Лизе, 18 г. от Норвегия) 
 

Някои от младите хора са избрали да не кажат на никого за изживяното 
от тях МЛНЗ, тъй като са искали да предпазят или извършителя, или 
своите отношения с него. Интервюираните млади хора дадоха различни 
обяснения за това свое поведение. Някои се безпокояха за последиците, 
които това би имало за извършителя, например проблеми с родителите 
му, или други проблеми като изгонване от училище, или от спортния клуб 
поради наложено наказание. За други изживяното насилие или 
злоупотреба не са достатъчно основание да пожелаят да прекратят 
отношенията. Те се опасяват, че други, често родителите им, биха ги 
накарали да прекратят отношенията си с този човек, ако се разбере за 
изживяното от тях МЛНЗ. 

Превенция на МЛНЗ в интимните отношения между млади 
хора  

Ролята на училищата 

В училище трябва повече да ни говорят за това, да го 
вземаме по на сериозно. Учителите трябва повече да 
участват (Тоне, 17 г., от Норвегия) 

Повечето млади хора в проучването са оптимисти за резултатите от  
евентуална превантивна работа. И в петте участващи страни училищата 
са най-често споменаваното място, където според младите хора трябва 
да се извършва превантивна работа. Младите хора предложиха няколко 
начина, по които училищата биха могли да се ангажират с превантивни 
дейности. Според тях педагогическите съветници следва да въвличат 
младите хора в дискусии по проблемите, като например поставяне на 
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граници в интимните отношения, и медицинското лице в училище трябва 
да бъде лесно достъпно и да проявява разбиране за реалността, в която 
живеят младите хора. Няколко млади хора твърдят, че превантивната 
работа в училищата следва да включва по-стриктни, пряко 
въздействащи политики и практики, като например забрана за 
използване на мобилни телефони и на социални мрежи по време на 
престоя на ученика в училището. 

Младите хора наблегнаха на особената нужда от информация за това 
кое е законно и кое е разрешено или подходящо като поведение в 
дигиталната среда. Някои от младите хора считат посланията за 
равенство между половете за важен елемент от превантивната работа, 
но това не важи за всички страни в проучването. В Кипър, Норвегия и 
Англия младите хора посочват нуждата от разглеждане на разликите 
между половете при справяне с МЛНЗ, докато в Италия и България 
джендър-въпросите по-рядко биват смятани за важен проблем.   

Младите хора също така подчертават, че решаващ е цялостният подход 
към превенцията. Посланието, което те ни предават, е, че младите хора 
искат информация и диалог с възрастните, но това трябва да става по 
един уважителен и не осъдителен начин. 

Ролята на семейството 

Аз мисля, че родителите трябва да ни дават добър личен 
пример. Ако родителите крещят по телефона и 
публикуват онлайн гадни съобщения, тогава и ти ще 
мислиш, че това е ОК, а ако те не го правят, това си е 
форма на превенция. (Софи, 16 г., от Норвегия) 

Семейството бе установено като друга важна среда за превантивни 
инициативи. Предполага се, че родителите следва да обучат своите 
деца на прилично поведение, както и да им дават добър личен пример. 
Младите хора от Норвегия смятат, че тази роля на родителите може да 
включва и следене и предпазване от тяхна страна на децата в дигитална 
среда, но този възглед е ограничен само до младите хора, интервюирани 
в Норвегия. 

Роля на връстниците 
 

Много от хората са стресирани и те изпускат парата, 
като стават гадни и нараняват своите партньори. В този 
случай [при който Николай се е намесил, за да предпази 
партньора на свой приятел], беше много важно да се намеся 
и да кажа, че това не е добре, така че той да се успокои. 
(Николай, 18 г., от България) 

 
Въпреки това обаче, не всички млади хора в страните от проучването 
разглеждат училището и семейството като основни среди за 
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превантивна работа срещу МЛНЗ в интимните отношения между млади 
хора. В България за повечето млади хора именно самите млади хора са 
тези, които следва да предотвратяват случаите на МЛНЗ. Този възглед 
се споделя до известна степен от интервюираните младежи и в петте 
страни по проекта. Младите хора смятат, че позитивните и негативните 
изживявания следва да се споделят с приятелите и че е важно един друг 
да се учат от грешките си. Връстниците биват разглеждани не само като 
отговорни за предаването на знания за това как да се предотвратява 
насилието, те също така са виждани и в ролята на физически намесващи 
се за недопускане на насилие. Други млади хора смятат, че 
единственият, който може да предотврати проявата на насилие или 
злоупотреба, е самият индивид. 
 
 
 

 Вижданията на младите хора за 
междуличностното насилие и злоупотреба в интимните 
отношения   
 

Основните резултати са: 

 В петте участващи страни контролът и следенето от страна на 

партньора онлайн и офлайн се възприема от много млади 

хора като нормално.  

 Вербалното насилие е широко разпространено и толерирано 

сред много от интервюираните млади хора; физическото 

насилие също се възприема като „нормално”, особено когато 

е след употреба на алкохол. 

 Офлайн-натиск от страна на партньора за извършване на 

сексуален акт е широко разпространена практика според 

някои от момичетата във всичките пет изследвани страни и 

се възприема за нещо „нормално” до такава степен, че дори 

изнасилването понякога не бива считано за такова. 

 Младите хора в четири от страните са изпращали на своите 

партньори свои сексуални изображения и по-специално в 

Англия това се възприема като нормално поведение. 

 Упражняването на контрол и следене онлайн се оказва тясно 

свързано с офлайн-злоупотреби между партньорите.  

 Използването на социалните мрежи като средство да се 

превърне злоупотребата в постоянно действаща, засилва 

нейното въздействие. 

  Въздействието варира според пола, като момичетата 

съобщават за значително по-увреждащо въздействие върху 

тях в сравнение с момчетата. 
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Следните проблеми бяха разгледани в интервютата: 
разглежда следните проблеми:    

1. Кои интимни отношения са позитивни?  

2. Изживяването на контрола и следенето от страна на партньора 

онлайн и офлайн   

3. Изживяването при изпращането на сексуални изображения и 

съобщения по мобилен телефон  

4. Изживяването на физическо и емоционално насилие  

5. Полово-обусловени измерения и въздействия в междуличностното 

насилие и злоупотреба (МЛНЗ) 

6.  Ролята на новите технологии в офлайн-злоупотребите 

 

Кога интимните отношения са добри? 
 

Едни интимни отношения са добри, когато ти и твоят 
партньор наистина си имате доверие, чувствате, че 
можете да си говорите за всичко и ти можеш да бъдеш себе 
си с този човек...  В една добра интимна връзка можеш да се 
чувстваш свободен да действаш спонтанно, без да мислиш 
предварително дали е трябвало да кажеш едно или друго. 
(Смарагда, на 17 г., от Кипър). 
Най-важното нещо е уважението и след това идва 
доверието и допускането на другия в твоето лично 
пространство. Това е! (София, на 18 г., от България) 
 

Почти всички млади хора отговориха на нашия въпрос за това какво 
представлява добрата интимна връзка с подробни описания на 
характерните черти на една здрава връзка. Те включваха: взаимно 
доверие; честност; ефективна комуникация; да оставиш свобода и на 
другия; утвърждаване на взаимната увереност; да харесваш другия 
такъв, какъвто той е; емоционална подкрепа и грижа; да се чувстваш 
сигурен; и взаимно уважение. Доверието беше най-често срещаната 
тема в тези 91 интервюта.  
 

Изживяването на контрол и следене от страна на 

партньора онлайн и офлайн 
 

Проблем възникваше когато му казвах, че трябва да отида на 
църква или да извършвам някакви дейности с моите приятели от 
енорията... по правило следваше викане и блъскане... (Гайа, на 17 
г., от Италия). 
 

Във всичките пет изследвани страни някои от интервюираните млади 
хора бяха изживявали контрол и следене от страна на партньора, а в 
четири от страните (без Норвегия) няколко души съобщаваха, че те 
самите са проявявали такова поведение. В онлайн-среда контролът 
включва: да бъдеш инструктиран да не си чатиш с определени хора или 
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да ги изтриеш от своите контакти; да бъдеш подложен на натиск или да 
бъдеш принуден да си дадеш паролите за своите онлайн-профили; 
следене на текстовите съобщения в телефона или получаване на 
постоянни обаждания за проверка къде се намираш в момента. В 
офлайн-среда контролът включва: ограничаване на контактите с 
приятели; определяне как партньорът да се облича; да се появиш 
непоканен и да се обезпокоиш, раздразниш или ядосаш, ако партньорът 
иска да прави нещо, без ти да си до него.     
 
В разказаното от някои от интервюираните ставаше ясно 
„нормализирането” на контрола и следенето от страна на партньора 
онлайн и офлайн. Въпреки че повечето от интервюираните смятаха, че в 
тяхната връзка вземането на решения е споделена отговорност, в хода 
на интервютата ставаше ясно, че някои от младите хора се намираха в 
контролираща интимна връзка. Това противоречие може да се обясни с 
факта, че някои от младите хора приемат контролиращото поведение 
като нормална част от една изпълнена със „загриженост” интимна 
връзка. Споделянето на пароли изглежда се приема като стандартна 
практика от много от младите хора; контролът и следенето се 
разглеждат като знак за загриженост, любов и предпазване на 
партньора:  
  
 

Отначало аз мислех това [че той ми звъни да ме пита къде 
съм и да разпитва подробно с кого съм се срещала и какво 
правя] за ОК… На мен дори донякъде ми харесваше, нали 
разбирате... Мислех, че това означава, че него наистина го 
е грижа да мен. (Клаудия, на 15 г., от Италия) 

Да виждаш как приятелката ти „харесва” във Фейсбук 
снимките на хора, които не познава, не е приятно... Когато 
прави това, тя все едно казва, че не ме иска. (Хрисантос, на16 
г., от Кипър) 
 

 
В случаите, когато контролиращото поведение не бе възприемано като 
нормално, то все пак биваше приемано от няколко млади хора, които 
бяха склонни да бъдат контролирани с цел да направят своя партньор 
щастлив или да избегнат конфронтация: „Това е като да си готов да 
направиш всичко, само и само той да е щастлив.“ Все пак обаче някои 
от младите хора започнаха да подлагат на съмнение своето приемане 
на контролиращото поведение на партньора: „Ако той ми има доверие, 
тогава защо прави така? Той да ме контролира ли иска? Не е ли това 
изнудване?“ 
 
Тези млади хора, които са сложили край на контрола и следенето от 
страна на техните партньори, са постигнали това или като са игнорирали 
това поведение – „Аз мога да правя каквото си искам [без значение 
какво той ще ми каже]“ – или като са прекратявали връзката си, или 
чрез вземане на съвместно решение всеки от партньорите да даде на 
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другия свобода: „Той накрая разбра, че ако той иска да има сред 
своите приятели и момичета, то трябва и той да се примири, че и аз 
ще имам сред приятелите си момчета.“ 
 
 

Изпращане на сексуални изображения и натиск за секс  
 

В четири от страните някои от интервюираните млади хора бяха 
изпращали свои сексуални изображения на партньорите си. В Кипър 
никой не беше изпращал такова изображение, но няколко от младите 
хора познаваха други, които са го правили. Да им бъде поискано от 
партньора да изпратят свое сексуално изображение се приема като 
нещо нормално от младите хора в Англия (на почти всички 
интервюирани това им се е случвало в един или друг момент). 
Изпращането на сексуални изображения понякога е ставало взаимно и 
по свободен избор на партньорите, но нормализирането на това 
действие в някои младежки култури (без Кипър) води до очаквания, 
които понякога предизвикват напрежение и безпокойство сред 
момичетата, които се опасяват, че техен отказ би довел до край на 
връзката им: „Аз не искам да поставям бариери между нас  [като 
отказвам да му изпратя мои голи снимки], но в същото време аз не 
искам и да пострадам.“ В България интервюираните смятаха, че имат 
избор дали да изпращат такива снимки, но някои считаха, че това е 
нормална практика за по-младите момичета: 

Интернет е пълен голи снимки или клипове на 
момичета на по 12-13 г. Например, те танцуват и се 
събличат. Една беше само на 8 и си имаше такъв 
клип.... Младите момичета просто не разбират. За 
тях това си е нещо нормално’. (Лоиз, на 17 г., от 
България) 
 

Повечето млади хора са отказвали да изпращат такива изображения, 
тъй като не са се доверявали на своите партньори и са се опасявали от 
възможността тези снимки да бъдат споделени с други хора след края на 
тяхната интимна връзка: 
 
 

Аз никога не съм споделяла мои снимки с 
момчетата, с които излизах, един се опита да иска, 
но аз прецених, че не е необходимо, той се обади, 
когато беше пиян, и попита защо аз да не му… Аз не 
му се доверих, той можеше да използва тази снимка, 
да има последици, ако някога скъсам с него, той 
можеше да използва тази снимка срещу мен. (Юлия, 
на 16 г., от Норвегия) 
 
 

Създаването и споделянето на сексуални изображения и текстови 
съобщения в някои случаи бе описвано като „нормална размяна“ 
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(момиче на 16 г., от Италия), в рамките на която снимките биват 
изпращани без натиск. Едно от момичетата също описа своето 
първоначално колебание, след което започнало да й харесва „след 
известно време и на мен почна да ми харесва… Аз не бях съвсем гола, 
но почти. Харесваше ми... Мислех, че това ще бъде нашата малка 
тайна.“ Когато обаче по-късно такива снимки са били споделяни с други 
хора, това е предизвиквало голям стрес, особено за интервюираните от 
религиозни семейства и от малки общности. 
Дори когато самите изображения или интимни текстови съобщения не са 
били впоследствие споделяни с други хора, самият факт, че техният 
настоящ или бивш партньор разполага с такива техни съобщения, 
предизвиква безпокойство у някои от младите хора, особено у 
момичетата: 
 
 

  Той си върви така с „целия неин живот” в неговия мобилен 
телефон, готов да го сподели с когото и да било, по всяко 
време. (Ерика, на 17 г., от Норвегия) 
 
 

Никой от интервюираните млади хора не е заявил, че той лично е 
подложил някого на натиск за секс. Да бъдеш принуждаван онлайн да 
правиш секс е изживяване, което проличава в интервютата с млади хора 
от Англия, Италия и Норвегия. Офлайн-натискът да правиш секс е по-
разпространен и е изживяван главно от момичета в петте участващи в 
изследването страни. Това е включвало принудително докосване, 
целуване, орален секс и изнасилване. Натискът да правиш секс е 
нормализиран: „Когато излизаш с някого и когато си на 15, ти правиш 
секс“, и изнасилването в рамките на дадена връзка понякога не бива 
разпознавано като такова: „Знам, че не исках да го правим, но въпреки 
това, се случи, но аз не го разглеждам като такова [като 
изнасилване].“  
  
Интервюираните момичета понякога са били принуждавани да изпращат 
свои по-отявлено сексуални изображения против волята им.  В някои 
случаи те продължавали да правят това, тъй като техният партньор 
прилагал натиск или ги заплашвал, ако не изпратят още снимки: 

Това, другото момче каза, че ако не му изпратя снимка  
„там долу“, той ще публикува онлайн онази снимка [която 
той вече е имал] (Миа, на 15 г., от Норвегия) 
 

Повечето млади хора са разговаряли със свой близък приятел за 
подобни инциденти, но не са се обръщали към полицията поради 
опасения за това как ще реагират техните родители. Други млади хора 
са докладвали за злоупотребите и за споделянето на изображения, ако 
са се чувствали достатъчно уверени, че семейството им или учителите 
ще ги подкрепят. Обаче едно момиче от Англия, която е направило това, 
отбелязва, че полицията „всъщност не направи нищо. Те просто 
поговориха с мен, и поговориха и с него за това”. 
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Изживяване на физическо и емоционално насилие 
Бия ги с думи. Така най-боли. (Стефан, на 18 г., от България) 

 

Огромното мнозинство от интервюирани млади хора и в петте страни са 
изживявали от своите партньори поведение, което може да се опише 
като емоционална злоупотреба. В четири от страните (без Норвегия) 
няколко души, или дори едно голямо малцинство, описват как и те 
самите са извършвали подобни действия. Емоционалното насилие 
включва: измама; презрителни коментари; унизяване; разгласяване на 
лични тайни; изблици на гняв; и крайни случаи на отхвърляне, 
последвани от пълна отдаденост. 
 
В много от случаите вербалните обиди са идвали и от двамата 
партньори, и като цяло не са били разглеждани като некоректно 
поведение. Но емоционалната злоупотреба може също да бъде и 
едностранна и да бъде нормализирана по следния начин: „Просто той 
си беше такъв. Той ми казваше колко добра съм аз, че се примирявам с 
неговите изблици.“ Все пак обаче значимостта на емоционалното 
насилие бе подчертана както от тези, които са пострадали от него, така и 
от онези, които са го извършвали: 
 
 

Аз по-скоро бих предпочела, за да съм честна, да не бъда 
бита и да страдам емоционално, тъй като аз не се справям 
с такива неща много добре. (Бетани, на 15 г., от Англия) 
 
 

Физическо насилие е било изживяно от поне един интервюиран във 
всяка от страните и от почти половината млади хора, интервюирани в 
Италия. В България и в Италия няколко млади хора освен това описаха и 
как те самите са извършвали физическо насилие. Извършването на 
физическо насилие се приема като нещо нормално, особено когато е 
след употреба на алкохол. И отново, то бива разглеждано така както от 
извършителите, така и от пострадалите:  
  

Глупаво беше да я бия, въпреки че то не се брои, когато си 
пиян… Тя не се почувства зле, тъй като тя го направи 
[отказа да танцува с мен] само от инат. (Петър, на 18 г., от 
България) 
…Нали знаете, той беше малко пиян, защото ние се 
връщахме от купон и  – вярно е – може би аз не трябваше да 
му гледам съобщенията, без да му кажа. (Марта, на 16 г., от 
Италия) 
 

Младите хора почти винаги описват физическото насилие като някаква 
форма на ответни действия. Някои разглеждат физическото насилие 
като разбираема реакция срещу неподчинението на желанията на 
партньора, срещу навлизането в техния личен живот, или просто като 
част от личността на даден партньор: „Аз си казвах: всъщност не той, а 
гневът му изрича това.“ Младите момичета освен това понякога 
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обвиняват и себе си за насилието от техния партньор: „Аз усещах, че 
съм го ядосала, и един вид съм го подтикнала да го направи.“ Други, 
като един младеж от Италия, правят ясно разграничение между 
емоционалното и физическото насилие: „Да се борите и да спорите с 
думи, това е ОК, но никога, никога не прилагайте физическо насилие!“. 
Тези проблеми рядко са били обсъждани с възрастните, които често 
биват разглеждани като пренебрежително настроени към проблемите в 
интимните връзки на младите хора и често биват описвани като правещи 
коментари от типа: „Вие сте твърде млади, за да се депресирате…  
вашите проблеми не са истински.“   
 

Ролята на новите технологии в злоупотребите офлайн 
 

Той беше поискал от мен никога да не говоря с едно 
определено момче, което беше коментирало под една от 
снимките, които аз бях пуснала във Фейсбук. Щом ме видя, 
че говоря с това момче, той толкова се ядоса, че почти ме 
удари (Татяна, на 16 г., от Кипър). 
 

Може би е по-полезно да говорим за нови начини на злоупотреба, 
отколкото непрекъснато да правим разграничение между злоупотребите 
онлайн и офлайн, тъй като за младите хора границите между двата 
свята (онлайн и офлайн) се размива. Следенето на изпращаните и 
получаваните съобщения може да доведе до действително физическо 
насилие. Едно момиче от Италия описа как е била нееднократно удряно 
заради това, че е поглеждало в телефона на партньора си.  
 
Телефоните биха могли да бъдат използвани за съобщаване на офлайн-
деяния, какъвто е случаят с едно 18-годишно момиче, което случайно 
узнало, че един СМС, изпратен до нейния партньор от негов приятел, е 
съобщавал подробности какво е правила тя на едно парти, на което 
нейният партньор не бил присъствал. Тя описва, че се е чувствала 
„контролирана така, както дори родителите ми никога не са го 
правили!“  Този СМС след това станал причина за кавга лице в лице, тъй 
като той „ме убеждаваше, че именно аз съм виновната, тъй като аз 
съм гледала неговите лични съобщения“.  
 
Натискът да правиш секс обикновено се прилага офлайн. Въпреки че 
дигиталните технологии са били използвани за разпространяване на 
изображения, понякога са възниквали проблеми, когато някой физически 
е показвал на екрана на телефона си съответното изображение вместо 
дигитално да го препрати. За някои интервюирани изпращането на 
текстови съобщения със сексуално съдържание (секстинг) не води 
задължително до споделяне и на изображения и да бъдеш сексуално 
интимен онлайн с някого би могло да послужи като избягване на 
предизвикателствата на секса “на живо... е, това е друго нещо, ... може 
да забременееш... а и трябва да намериш място”. 
 
Технологиите играят значителна роля в онлайн-обидите: “Той пишеше 
различни неща на своята стена, с които ме унижаваше“ и виртуалните 
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кавги се развиват по следния начин: “Ти скоро започваш да си мислиш: 
“Ох, не трябваше да пращам това”’ И след това се налага да се 
извиняваш и става дори по-лошо.“ В същото време обаче някои млади 
хора предпочитат обсъжданията да стават чрез текстови съобщения, тъй 
като това им позволява да помислят; в споровете лице в лице “не можеш 
да си позволиш лукса да си вземеш почивка”. 

 

Полово-обусловено въздействие на МЛНЗ 
 

Ако моя гола снимка тръгне да циркулира из мрежата, това 
не е проблем... за момиче е по-различно... нейната 
репутация ще е застрашена...  (Карло, на 17 г., от Италия) 

 

Както показват резултатите от изследването STIR, въздействието от 
контрола и следенето, описано от интервюираните,  е полово-
обусловено, като при момчета е по-вероятно в резултат да се почувстват 
ядосани, да прекъснат контакта или да прекратят интимната връзка:  
  

Веднага се разделих с нея, тъй като аз не приемам такива 
неща. Няма и смисъл да ги приемам. (Стефано, на 16 г., от 
Италия). 
 

Някои от момичетата също се съпротивляват на това да бъдат 
контролирани, но други хвърлят вината върху себе си: „[аз] се чувствах 
виновна за това, че казах на моя бивш приятел“’ и при тях е по-
вероятно, отколкото при момчетата, да описват, че се чувстват тъжни, 
наранени, неуверени или изолирани като следствие от МЛНЗ. 
Анкетираните описват различни стандарти за двамата партньори в една 
връзка и тези стандарти са обикновено полово-обусловени: „той ми знае 
паролата…, но той не би ми позволил аз да знам неговата“. 
 
Въздействието от споделянето на сексуални изображения и от натиска 
за правене на секс е много по-проблематично при момичетата, тъй като 
те са по-уязвими за увреждане на тяхната репутация в сравнение с 
момчетата. 
Женската девственост и непорочност се открояват като важни в Кипър, 
където: „Това е нейната единствена зестра.“ Във всяка от страните, в 
които проведохме интервюта, натискът за правене на секс беше насочен 
най-вече към момичетата. 
 
Момичетата описват по-силни чувства на нараненост и страх като 
последици от физическото насилие: „той ме плаши,... всъщност, аз се 
чувствам наистина по-слаба и уплашена“.  За разлика от тях при 
подобни случаи момчетата обикновено реагират с „просто се засмях“ 
или „това ме издразни и аз прекратих връзката“. Словесните 
подигравки, които някои момчета разглеждат като шега, могат да бъдат 
съкрушаващи по своя ефект върху момичетата: 
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Отначало това неговото беше очевидно нещо като шега… 
Аз не искам да слушам такива неща през цялото време,… аз 
искам да те чувам да ми казваш и по нещо мило, вместо 
непрекъснато да ми говориш някакви ужасни неща... (Моли, 
на 15 г., от Англия) 
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ИЗВОДИ 
Информираност за политиките и практиките в Европа по въпросите 
на интимните отношения между тийнейджъри и новите технологии 

 

1. В стратегическите документи случаите на МЛНЗ следва да бъдат 
ясно разграничавани от тормоза и кибертормоза и полово-
обусловеното естество на тази форма на причиняване на 
страдание и на злоупотреба следва да бъде установено.  

2. Обществената информираност за МЛНЗ в интимните отношения 
между млади хора е на различни нива в различните европейски 
страни, затова една общоевропейска политика следва да започне 
с повишаване на информираността както за онлайн, така и за 
офлайн МЛНЗ в интимните отношения между млади хора. 

3. Правителствата на европейските държави следва да изяснят и 
популяризират съществуващото законодателство, което би могло 
да се използва за предпазване на младите хора от МЛНЗ в 
техните интимните отношения както онлайн, така и офлайн. По-
нататъшни изследвания трябва да проучат доколко е необходимо 
и осъществимо засилване на законовите мерки за закрила на 
младите хора от този тип злоупотреби. 

 
4. Въпреки че училищата са основна място за превенция и 

интервенция на МЛНЗ в интимните отношения между младите 
хора, учителите в Европа изглежда нямат достатъчно увереност и 
експертност да се заемат с този въпрос. ЕС следва да насърчава 
включването на обучение по този проблем в дейностите по 
повишаването на квалификацията на учителите. 
 

5. Голяма част от информираността на младите хора по този въпрос 
се дължи на конкретни случаи. Интегрирането на обучението по 
тези теми в националните учебни програми би помогнало да се 
постигне по-устойчив и последователен подход за превенция. 

 
 

6. Стратегиите за превенция и интервенция при МЛНЗ в интимните 
отношения между млади хора трябва да включват разработване 
на подходящи и приемливи за жертвите услуги. Трябва да се 
вземе и мнението на самите млади хора за това каква форма 
следва да придобият тези услуги. 
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Честота и въздействие на изживяването на междуличностно 
насилие и злоупотреба в интимните отношения между млади 
хора 

 
 

1. Това е първото проучване на МЛНЗ в интимните отношения между 
млади хора сред цялото население на различни европейски 
страни. Резултатите показват висока разпространеност на МЛНЗ 
сред младите хора във всички изследвани страни, което 
застрашава тяхното здраве и благополучие както в настоящето, 
така и в бъдеще. Необходимо е да бъдат разработени 
общоевропейски политики с цел да бъде намалено нивото на 
МЛНЗ сред младите хора. Тези политики следва да бъдат 
насочени към повишаване на обществената информираност, 
превенцията и интервенцията. 

2. Силната свързаност между онлайн и офлайн формите на МЛНЗ в 
интимните отношения между млади хора ясно показва 
взаимовръзката между тези форми на насилие и контрол в живота 
на младите хора в различни европейски страни. Онлайн-
злоупотребите не трябва да бъдат разглеждани изолирано, а като 
част от една цялостна стратегия, насочена към всички форми на 
МЛНЗ в интимните отношения между млади хора.  
 

3. Много от младите хора дават утвърдителни отговори, когато биват 
запитани как са се почувствали след изпращането на сексуално 
изображение или съобщение. Това има значение при 
формулирането на политики и практики, насочени към 
образоването на младите хора за споделянето на сексуални 
изображения и за разработването на законодателство в тази 
област.  
 

4. Контролът и принудата характеризират всички форми на МЛНЗ, 
установени в това проучване. Високи стойности на сексуална 
принуда се установяват в някои страни и на това следва да бъде 
отговорено чрез образователни кампании и повишаване на 
обществената информираност, които да противодействат на тези 
нагласи и на това поведение. 
 

5. Въздействието на МЛНЗ варира според пола. Това има значение 
за съдържанието на кампаниите и на образователните усилия и 
как те са насочени съответно към момчетата и към момичетата. 
 

6. Това проучване показва, че е възможно да бъдат изследвани 
чувствителни теми като МЛНЗ при младите хора, преодолявайки 
националните и езиковите бариери.    
 

 
 

Рискови и предпазващи (и предиктивни) фактори при МЛНЗ-
виктимизация и МЛНЗ-иницииране  
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1. Съвпадението между рискови и предпазващи (и предиктивни) 

фактори сред петте участващи страни показва, че прилагането на 
сходен подход сред европейските страни за установяването на 
младите хора, които са най-застрашени от МЛНЗ, както и за 
последващото насочване на ресурси, може да е подходящо.  

 
2. Резултатите показват, че семейното насилие и/или тормозът са 

значими рискови фактори за изживяване или иницииране на МЛНЗ 
в интимните отношения между тийнейджъри. Затова е важно при 
свързаните с това услуги за оказване на помощ на децата и 
младите хора по отношение на домашното насилие, 
злоупотребата с деца, и тормоза в училище да имаме предвид, че 
тези млади хора може да са също подложени и на повишен риск 
от изживяване или иницииране на МЛНЗ в собствените им 
интимни отношения, за да бъдат разработени подходящи за тях 
практики. Нашето проучване показва, че ако услугите и 
програмите за интервенция не предлагат по-цялостен подход в 
подкрепата си за младите хора, те ще пропуснат да отчетат 
взаимосвързаност на риска, честотата и въздействието на 
различите форми на насилие в детската възраст.  
 

3. Свързаността между нагласите на младите хора в техния по-
широк контекст, особено по отношение на негативните джендър-
нагласи на младите хора, изискват по-внимателно проучване. 
Въпреки че не успяхме да установим причинно-следствена връзка, 
все пак е ясно, че младите хора, които се придържат към 
негативни полово обусловени нагласи, е по-вероятно да изживеят 
или да инициират МЛНЗ. Обществените норми и нагласи, както и 
тези между връстниците, които се отнасят снизходително към 
МЛНЗ, трябва да бъдат атакувани и младите хора трябва да бъдат 
подкрепени да разберат как тези нагласи пораждат вредите, които 
се нанасят в интимните отношения между млади хора. Училищата, 
като универсални доставчици на услуги, са важно място за 
провеждане на такива дейности сред младите хора.  

 
4. Свързаността между редовното (главно при момчетата) гледане 

на порнография онлайн и прилагането на сексуално насилие в 
интимните отношения изисква внимание. Образованието в 
областта на секса и интимните отношения трябва да засяга и 
използването на порнография от младите хора и да бъде 
насърчено развитието на по-критични нагласи, които да правят 
разлика между ценностите и поведението, което порнографията 
предлага, и тези, които характеризират позитивни интимни 
отношения.  
 

 

Вижданията на младите хора за интервенцията и превенцията 
при междуличностното насилие и злоупотреба в интимните 
отношения между млади хора 
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1. Младите хора разчитат на своите връстници за подкрепа при 

реагиране на МЛНЗ, но мнозина биха приели на драго сърце и по-

голямо участие от страна на възрастните. Това изисква учителите, 

педагогическите съветници, други професионалисти, както и 

родителите да са по-добре запознати с МЛНЗ в интимните 

отношения между млади хора и да имат достъп до адекватна 

информация и услуги. Европейските и националните стратегии за 

повишаване на обществената информираност следва да бъдат 

насочени към тези групи. Освен това, следва да се разработят 

услуги в помощ на тези „фронтови” източници на подкрепа за 

младите хора. 

 

2. Младите хора подчертават важността на начина, по който се 

предоставя и извършва превантивната работа. Инициативите за 

превенция, насочени към МЛНЗ в интимните отношения между 

млади хора, трябва да бъдат креативни, да идват отдолу, да 

обхващат повече хора и трябва да възприемат уважителен подход 

към самите млади хора.  

 

3. Младите хора желаят училищата да предоставят информация за  

правната рамка по отношение на МЛНЗ както онлайн, така и 

офлайн. Това означава, че националните правителства трябва да 

разяснят и резюмират законодателството в тази област и да 

предоставят информация за относимата правна рамка на 

учителите, педагогическите съветници, професионалистите в 

наказателно-правната и здравната сфера, както и на родителите и 

на самите млади хора. 

 

4. Голяма част от образованието, което младите хора получават по 

този въпрос, достига до тях по конкретен случай. Вграждането на 

обучение по този проблем в националните учебни програми би 

допринесло за един по-устойчив и последователен подход към 

превенцията. 

 
Вижданията на младите хора за междуличностното насилие и 
злоупотреба в интимните отношения 

 
1. Признаването на принудата и насилието в интимните отношения е 

от решаващо значение, ако искаме да се противопоставим на 

МЛНЗ и да се преборим с тях – но въпреки това много от 

интервюираните млади хора приемат такова поведение за 

нормално. Повишаването на обществената информираност сред 
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младите хора и сред техните родители за МЛНЗ в неговите 

офлайн  и онлайн-форми следва да бъде приоритет за 

правителствата на страните-членки на ЕС.  

  

2. Офлайн и онлайн-формите на контрол и злоупотреба се 

преплитат в живота на младите хора. Признаването на тази 

взаимовръзка ще бъде от ключово значение за разработването на 

подходящи стратегии и интервенции за предотвратяване на МЛНЗ 

в интимните отношения между млади хора.  

 

3. Училищата могат да играят ключова роля за изграждането у 

младите хора на разбиране за това какво представлява една 

позитивна интимна връзка и кои видове поведение са приемливи. 

Всяка програма за обучение, предлагана на младите хора, трябва 

да бъде насочена както към жертвите, така и към извършителите. 

Това е особено важно, тъй като разграничението между жертви и 

извършители не винаги е ясно; някои от младите хора виждат себе 

си като жертва на определен тип неправомерно поведение, докато 

в същото време те самите са били извършители на други форми 

на насилие. С цел да се избегне поляризирането на позициите, 

обучение в неосъждаща обстановка за подходящите видове 

поведение и за границите в поведението, е една необходима 

първа стъпка.  

4. Както училищата, така и медийните кампании би могло да бъдат 

използвани за отправянето на послания за възможния негативен 

резултат от изпращането на сексуални изображения. Тези 

послания следва да бъдат насочени както към по-младите 

възрастови групи, така и към поотраснали тийнейджъри.  

 

5. Неравенството между половете структурира и поддържа МЛНЗ в 

отношенията между младите хора и неговото въздействие следва 

да бъде обект на образователни и медийни усилия. Някои от 

момчетата, интервюирани за това проучване, показаха осъзнатост 

по проблемите на неравенството между половете. Въвличането на 

момчета в кампаниите и в инициативите, така че мъжките 

стереотипи да може да бъдат оборвани от самите момчета, които 

по този начин с личен пример да представят на своите връстници 

алтернативни ролеви модели за мъжественост, е един подход, 

който може да се окаже ценен. Мерки в подкрепа на равенството 

между половете в училищата следва да бъдат вградени в цялата 

учебна програма и във всички аспекти на училищния живот. 
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