Годишен доклад

за престъпления и инциденти срещу ЛГБТИ хора в България
през 2020 г., изготвен от фондация GLAS въз основа на
постъпилите сигнали на платформата
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Видове докладвани
инциденти

4%

Отказ от наемане на работа

2%

Повреда на имущество

11%

22%

Физическо
посегателство

Реч на омразата

60%
Заплахи

Профил на
сигнализиращите
Профилът на сигнализиралите за
хомофобски и трансфобски деяния
по възраст и местоживеене не може
да се определи категорично, тъй
като съществена част от тях не са
споделили тази информация. Все пак,
може да се каже, че в общи линии
разпределението по местоживеене
е по-изместено към столицата
и областните градове, отколкото
разпределението на населението
като цяло, а заявили села като
местоживеене практически няма.
Това обаче не трябва прибързано
да се тълкува като по-голяма
разпространеност на хомофобските
и трансфобските деяния в големите
градове. Друга вероятна причина е
усещането за липса на анонимност
сред хората от малките населени
места, което може да възпрепятства
повечето от тях да подадат сигнал
дори и под тази форма, а други
може да накара да премълчат или
преиначат местоживеенето си.

За разпределението по възраст могат
да се правят още по-малко изводи,
тъй като едва една трета от подалите
сигнал са я споделили. Сред тях
преобладават 15-24 годишните,
следвани от хората между 25 и 34 г.
Сигнализиралите за хомофобски и
трансфобски деяния са споделяли
много по-охотно пола и сексуалната
си ориентация. Мъжете са три пъти
повече от жените, като гей мъжете
съставляват най-голяма част: 57%,
или 21 от общо 37 души, споделили и
пола, и сексуалната си ориентация.
Бисексуалните мъже съставляват 19%
(7 от 37), а лесбийките — 16% (6 от 37).
Сред тях има също една бисексуална
жена, една хетеросексуална жена и
един хетеросексуален мъж. Въпреки
че делът на хетеросексуалните е
символичен — около 5%, самото
им присъствие като подаващи
сигнали за деяния, на които са били
свидетели, е сигнал за зараждаща се
социална солидарност и обществена
чувствителност към темата.

Реч на омраза
Малко над една пета — 22% от
съобщените инциденти (10 от
45 сигнала), са квалифицирани
от подалите ги лица като “реч
на омразата”. Още 18%, обаче
(8 от 45), съобщават за реч на
омразата като съпътстващо деяние,
едновременно с по-тежките
деяния, които са претърпели или
на които са станали свидетели. Два
от подадените сигнали за реч на
омразата като основно деяние, и
четири от осемте, съобщаващи я като
съпътстващо деяние, сигнализират за
рецидивиращо явление на ежедневна
база. В почти всички случаи това
са ученици, които са подложени на
постоянни подигравки в училище.
Това е поредно свидетелство за

сериозността на тормоза спрямо
ЛГБТИ младежи в училище. Реч на
омразата е регистрирана на найразнообразни места — в училище,
в ресторанти, в паркове, в градския
транспорт, в медиите и онлайн,
в социалните мрежи. Най-често
съобщават за реч на омразата
като основно деяние гей мъже (4
от 10 сигнала), но също така прави
впечатление разнообразното
самоопределение на съобщилите,
сред които има също лесбийка,
бисексуални и хетеросексуални.
Съобщилите за реч на омразата
най-често живеят в София (40%),
но още толкова не са предоставили
информация за населеното място.

Заплахи
Подобно на данните от 2017 г.,
заплахите отново съставляват найголям дял от всички типове деяния,
за които е съобщено — 60% (27 от 45
сигнала). За сравнение, през
2017 г. те са съставлявали 73% (24 от
33 сигнала), но тогава докладвалите
не са съобщавали за случаи на реч на
омразата.

Типове среда при
отправяне на заплахите
15%

Липсва информация

37%

Онлайн заплаха

11%

В училище

11%

В градския
транспорт

19%

7%

В обществени сгради

На обществени
открити места като
улици, площади,
градинки и паркове

Половината сигнализирали за
заплахи (13 души) се определят
като гей мъже, но повечето от тях
не са предоставили информация
за възрастта си. Като бисексуални
мъже и като жени лесбийки се
определят по 5 души (по 19%).
Една от съобщилите за заплахи се
определя като бисексуална жена,
една се е определила като жена,
но не е споделила сексуалната си
ориентация и останалите двама не са
предоставили информация нито за
половото си самоопределение, нито
за сексуалната си ориентация.

Населено място на
отправяне на заплахите

37%
София

26%

Липсва
информация

7%

В малък град

30%

В други областни
градове

Физическо
посегателство
Всички 5 съобщени случая на
физическо посегателство (или 11%
от докладваните инциденти) са се
случили на публично място. Три от
жертвите са се определили като
мъже, като двама от тях — като гей
мъже. Един от сигнализиралите е
свидетел, а не жертва на деянието, но
съобщава за жертви “и от двата пола”.
Два от инцидентите на физическо
посегателство са регистрирани в
Пловдив, един — в София, и за два не
е предоставена информация.

Отказ от наемане на работа /
уволнение от работа
Двама души са подали сигнали за
отказ от назначаване на работа, при
които има основателни причини
да се предполага, че причината е
хомофобия:
“По време на интервю за работа
водещата ме попита дали съм с
различна сексуална ориентация.
Почувствах се дискриминиран.
Отговорих й, че това не би
трябвало да има отношение към
задълженията ми. Мисля, че

това е причината да не ме назначат.”
И двамата подали сигнали за отказ от
назначаване на работа се определят
като гей мъже, но не са съобщили
нито възрастта си, нито населеното
място.

Повреда на имущество
Описан е един случай, при който
изложба, показваща лица, истории
и послания на хора от уязвими
групи е станала мишена на
вандализъм. Унищожени са били
пана, изобразяващи “индивидуални
и общи снимки на хора от глухата и
ЛГБТИ общността, информация за
ромската общност, обща информация
за дискриминацията”. Инцидентът се е
случил в столицата.

Връзка между жертвата
и извършителя
Информация за съществуваща връзка
между жертва и извършители е
установена в 6 от подадените сигнали
(13%).
В пет от тях става въпрос за тормоз
на ежедневна база в училище, като
четири от тези сигнали са определили
деянието като заплахи и един — като
реч на омразата. В още един случай
клиенти на ресторант са съобщили
за вербален тормоз (реч на омразата)
от страна на сервитьор към негов
колега.

Докладване
на полицията
В огромното мнозинство от случаите
(31 от 45 сигнала), изтърпяното или
наблюдавано хомофобско деяние
не е било съобщено на органите на
реда. В други 12 сигнала не е оставена
информация по този въпрос. Едва два
сигнала са докладвани.

Подаване на сигнал до
органите на реда
4%

Подали са сигнал

27%

Липсва информация

69%

Не са подали сигнал

Около една четвърт от заявилите,
че не са съобщили в полицията
за инцидента (при 8 от 31 сигнала)
изтъкват като причина, че не смятат
инцидента за достатъчно сериозен.
Само един от съобщените от
тях инциденти е определен като
реч на омразата, а останалите —
като заплаха. Сред споделилите
подобно становище са три жени,
самоопределили се като лесбийки,
трима гей и двама бисексуални мъже.
Шестима от тях са споделили своята
възраст и тя е между 15 и 24 г.
Същият брой хора — 8 души, са
посочили като причина да не се
обърнат към полицията мнението
си, че тя не може да направи нищо
по въпроса. Съобщаваните от тях
инциденти също са заплахи или реч
на омразата. Сред тях са петима гей и
двама бисексуални мъже, както и две
лесбийки. Само трима са споделили
информация за възрастта си — между
15 и 24 г.

Много близък дял — 23% (при 7 от
31 сигнала) смятат, че полицията
не би се отнесла към случая
с необходимата сериозност.
Повечето от инцидентите, за които
те съобщават, са заплахи или реч на
омразата, но има и един случай на
физическо нападение. Шестима от
тези седем души са мъже и четирима
се определят като гей. Нито един не е
споделил възрастта си.
В 16% от случаите (5 от 31)
съобщаването в полицията е
възпрепятствано от убеждението
на жертвите или свидетелите,
че полицаите са хомофоби или
трансфоби. Два от инцидентите,
при които това се е случило, са
определени като заплахи и по
един — като реч на омразата,
физическо нападение и отказ от
назначаване на работа. Всички
споделили това убеждение са мъже, а
четирима от петимата се определят
като гей.

Този материал е произведен в рамките на проекта “С дъга над омразата”,
съфинансиран по програма “Права, равенство, гражданство” на
Европейския съюз. Изразените тук становища не обвързват по никакъв
начин Европейската комисия и тя не носи отговорност за използването на
информацията, която се съдържа в този материал.
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