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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма Правосъдие на Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект
JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7962 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява
официалното становище на Европейската комисия.

1
Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съ-финансиран от Програма
„Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз

СЪДЪРЖАНИЕ
КОНТЕКСТ……………………………………………………………………………...

3

Ромските общности……………………………………………...…………...

5

ГЪРЦИЯ……………………………………………………………………………..
СЛОВЕНИЯ…………………………………………………………………………..
ИСПАНИЯ ……………………………………………………………………………………………………..
БЪЛГАРИЯ…………………………………………………………………………..

5
9
12
15

Актуалната ситуация на ранните бракове
ГЪРЦИЯ ……………………………………………………………………………..
СЛОВЕНИЯ ………………………………………………………………………….
ИСПАНИЯ ……………………………………………………………………………
БЪЛГАРИЯ…………………………………………………………………………..

Законодателство
ГЪРЦИЯ ………………………………………………………………………………
СЛОВЕНИЯ …………………………………………………………………………...
ИСПАНИЯ ……………….……………………………………………………………
БЪЛГАРИЯ……………………………………………………………………………

Институционална рамка

19
20
20
23
25
27
28
30
32
34
36

ГЪРЦИЯ ……………………………………………………………………………...
СЛОВЕНИЯ …………………………………………………………………………...
ИСПАНИЯ ……………………………………………………………………………
БЪЛГАРИЯ …………………………………………………………………………...

36
37
39
43

Добри практики..……………………………………………………………….

46

Изводи и заключения ……………………………………………………….

54

Препоръки ………………………………………………………………………..

56

2
Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съ-финансиран от Програма
„Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз

КОНТЕКСТ
Ранните бракове се срещат в почти всеки регион на света. На всеки 3 секунди някъде едно
момиче под 18-годишна възраст се омъжва. Ако сегашната тенденция продължи, 100
милиона момичета ще се оженят през следващото десетилетие и всеки ден 25 000
момичета ще станат детски булки.
Под термина "ранен брак" проектът приема всеки съюз, в който един или и двамата
партньори са по-млади от законната възраст, разрешена за брак. Това определение
съвпада с определението, прието с резолюция 1468 на ПАСЕ, която използва термина
Детски брак. За нас и двата термина имат едно и също значение, защото обикновено
законовата възраст за брак е 18 години и под нея – това всъщност е брак между деца.
Проблемът в Европа е сравнително по-малък, но все още има региони и общности, където
той продължава да съществува. Проучванията на УНИЦЕФ, UNFRA (2012 г.), ERRC (2011)
разкриват този проблем като съществен в Централна и Източна Европа, особено в
ромските общности там. Проблемът не е необичаен в други европейски държави, където
живеят ромски общности.
Където и да се случи, ранният брак е вредна практика, свързана с нарушаване на
основните права на детето за здравословен живот, образование и сигурност. Тя
представлява най-разпространената форма на сексуално насилие, особено за момичета,
компрометира тяхното развитие и често води до ранна бременност и социална изолация.
Използват се различни подходи и политики за ограничаване на феномена на национално
и европейско равнище. Наблюдава се напредък към модернизиране на ромското
семейство, но все още проблемът ранни бракове е сериозен за много от неговите групи.
Консорциум от 7 организации:
Сдружение «Шанс и закрила» - България
Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", България
«Овластяващо образование» ЕООД, България
Fundació Privada Pere Closa (Фондация Pere Closa), Испания
Ljudska univerza Kočevje (Образователен център за възрастни), Словения
KEAN (Организация за алтернативни младежки дейности), Гърция
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ERIO (Европейски ромски информационен офис), Белгия,
с различна експертиза, отнасяща се до развитие на ромските общности изпълняват проект
„Мрежа за превенция на ранни бракове”, съфинансиран от програма” Права, равенство и
гражданство” на Европейския съюз, която има следните цели:
1.

Да насърчава сътрудничеството между системите за закрила на детето,
здравеопазване, образование, правосъдие и полиция в посока координиране на
дейности, свързани с борбата с ранните бракове сред ромските общности,
прилагайки дете-центриран подход;

2.

Да се повиши осведомеността сред различни целеви групи в ромските общности, с
оглед променяна на нагласите и поведението им по отношение на ранните
бракове;

3.

Да се увеличи Европейската практика в областта на прилагането на дете-центриран
подход за защита на децата от вредните традиции на ранните бракове.

За да постигнат първата цел партньорите от България, Словения, Испания и Гърция
изготвиха национални анализи със следните задачи:
- Да анализират законовата рамка, в която работят институциите и ефективността от
прилагането и;
- Да идентифицират работещи политики и практики базирани на приложение на
дете-центрирания подход (ДЦП);
- Да се изготвят препоръки, които биха подобрили работата на институциите и
тяхното взаимодействие.
Анализът, представен в този документ, е комбинация от наблюдения, заключения и
препоръки, направени в националните доклади. Сравнението между националните
законодателства, политики и практики е изходната точка за обмен на добри практики и
процедури между партньорските държави, за представяне (презентиране) на работещи
модели на Европейско ниво, за изготвяне на препоръки, които могат да повлияят на
политиките на ЕС свързани с противодействие на ранните бракове.
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РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ

В тази част от анализа се прави кратък преглед на ромските общности в страните на
партньорите. Ние вярваме, че доброто познаване на техните специфики ще допринесе за
по-доброто разбиране на проблема и адекватни мерки за справяне с него.
Ромските общности в четирите страни са неразделна част от техните общества. Тези
общности изпитват общи трудности, както и различни предизвикателства в зависимост от
тяхното развитие и от страната, в която живеят.
В общия контекст основната характеристика на ромските общности е многогопластовите
ограничения, които са следствие от въздействието на редица социални и икономически
фактори, особено лошите или неподходящи жилища и условия на живот, ниското
образование, високата безработица и бедност.
Поради историческата съдба и други обстоятелства съществуват значителни различия
между различните ромски общности в различни страни партньори, дори в рамките на
всяка отделна страна, които се основават предимно на традицията, специфичния начин на
живот, както и степента на социализация и интеграция в околната среда.
Всяка страна е приела много мерки за премахване на дискриминацията спрямо ромите,
като например национални стратегии за приобщаване и съответстващи им национални
програми, планове и мерки в различни области, свързани с решаване на основните
проблеми на ромските общности.
Повече подробности за ромските общности в партньорските държави:

ГЪРЦИЯ
Бракът между деца е насилие, което съществува в значителна степен, особено в области,
характеризиращи се с висока степен на бедност. По-засегнати от тази практика са
момичетата, поради важността, която се поставя върху тяхната девственост. Родителите се
стремят да контролират сексуалността им и в резултат на това ги женят по-рано.
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Според данни и доказателства от проучвания и изследвания на Университета в Йоанина
ромите се женят на възраст между 16 и 18 години, докато момичето, което е неомъжено
и е над 17-годишна възраст се смята за стара мома. Често първият брак става под 17годишна възраст и момичетата растат с убеждението, че ще се научат да обичат съпрузите
си, тъй като бракът е средство за щастие и крайна цел в живота на човека.
Половината от респондентите в проучването считат брака за "средство за щастие", а
другата половина от респондентите е разделена на категории като "безопасност", "мисия
на човека", докато малък процент описва брака като "необходимо зло".
В допълнение към казаното, друго проучване е проведено от местната администрация в
град Лариса, където е заселена значителна част от ромите в Гърция. Проведените
интервюта по време на проучването са обхванали 1500 роми. По време на тези срещи е
посочено, че средната възраст на брака е 15-16 години за жени и 18 години - за мъже.
Заслужава да се отбележи, че 8 от 10 жените от извадката са се омъжили преди 15годишна възраст, докато средно за общността варира от 10 до 15 години.
Последното проучване, което е направено и публикувано през 2008, се отнася до 65 000
души живеещи в 162 отделни региони. Според Националната комисия за човешки права
броят на ромите в Гърция се оценява на 250 000 души, вземайки предвид както постоянно
живеещите, така и приходящите. Гръцкият Хелзинкски Монитор и "Interights", през 2008
г., определят броя на ромите на 300 000 души. Самите ромски лидери определят броя
между 300 000 и 500 000, дори повече.
Комбинацията от данните от горепосочените източници показва, че числото 175 000 души,
оценено от Съвета на Европа, което засяга хора, които могат да бъдат описани като
притежаващи културната идентичност на ромите, до голяма степен се доближава до
истината.
Смята се, че ромското население мигрира от Индия около 1000 г. сл. Хр.
Това възприятие се основава главно на наблюденията на няколко европейски
изследвания от XVIII век, които са наблюдавали някои прилики между езика на ромското
население, живеещо в техните страни, и индийските диалекти.
От доказателствата се вижда, че независимо от това, откъде идват ромите, ако наистина
са "дошли" от някъде, Византийската империя е била техен дом за векове. Във Византия
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ромското население има популярност. В едно общество, което обича представления,
музикалните и акробатичните умения, ромите са много ценени.
Мнозинството от ромското население просдължава да живее по време на Отоманската
империя. Тези роми са срещали доста трудности – като данъчни проблеми и
мобилизация, а в Дунавското кралство – те са били роби.
По време на преброяванията, които се провеждат от време на време в различни райони,
се споменава ромското население, но с такъв малък брой, който не може да бъдат считан
дори за индикативен. Преброяването през 1928 г. регистрира 4998 роми, а преброяване
от 1951 г. -7429.
Тези малки числа не бива да ни изненадват, ако вземем предвид, че въпреки
дълготрайното си присъствие в Гърция, едва през 1978 г. ромското население придобива
правото на гражданство.
Ромското население представлява неразделна част от гръцкото общество и се среща в
много градове на страната. Най-големи концентрации (над 1 000 семейства) има в 4
региона (Източна Македония - Тракия, Тесалия, Западна Гърция и Централна Македония).
В Гърция има 7 основни типа ромското население: Бацория, Мапамане-Рома, Сувалиоти,
Чоачагия, Мескаридес, Дермецидес, Чантурия. Ромите могат да бъдат обособени в две
групи: пътуващи - следват номадския живот и отседнали - обикновено живеят в
покрайнините на големите градски центрове, в бедни квартали.
Езикът на ромското население е ромски (или романи) и отразява характеристиките на
тяхната култура, като например разнообразието.
В Гърция те са известни като „цигани”, докато названието „ром” се използва по-рядко.
Думата "ром", която се използва от тях в много региони означава на техния език "мъже"
или "съпруг". Сред тях използват повече думите "Мелеле” (Μελελέ ), което означава
чернокожи хора "Manouch" (Μανούς), което означава човек и "Side" (Σίντε).
Повечето роми в Гърция са християни, но същевременно има ромски общности, особено
тези, които обитават Тракия или Комотини, които изповядват исляма и са мюсюлмани.
Въпросът за жилищното настаняване в Гърция е основен проблем, тъй като по-голямата
част от ромите живеят в импровизирани, лоши и временни жилищни сгради. 50% от тях
живеят в сглобяеми сгради, колиби, колиби - по принцип временни жилищни сгради с
лошо качество, претъпкани, без базова техническа и социална инфраструктура.
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Въз основа на проучване от 2008 г., проведено чрез въпросници за общини и насочено
към отчитане на мястото на настаняване на ромското население, общото население в
отделни и узаконени квартири е около 12 000 отседнали семейства или 50 000 души,
което представлява увеличение от около 8% 10%, като се има предвид, че за 1998 г. тя е
била 43 000 души.
Доходите за мнозинството от ромите зависят главно от тяхната работа, която е сезонна и в
много случаи - различна от типичния пазар на труда. Повечето от домакинствата на
ромите разчитат на сезонната заетост на един от членовете и на надбавките от
социалните служби, които получават за бедност и като родители на много деца. Като цяло
доходите на ромите са ниски и в резултат на това голяма част от домакинствата имат
доходи далеч под прага на бедността.
Образование - голям процент от ромското население, особено по-възрастното, все още е
неграмотно, докато не ходенето на училище е феномен, който прогресивно намалява от
поколение на поколение, въпреки това тяхното участие в образованието е недостатъчно.
Повечето ученици, на 12 и повече години, напускат училище, за да работят и да увеличат
доходите на семейството си.
Ходенето на училище става изключително уязвимо поради външни фактори, като
например преместване, финансови проблеми, които водят до детски труд,
отдалечеността от училище, расизъм в училищата, липса на адекватно и постоянно
жилище и т.н.
Здравните проблеми са пряко свързани със социално-икономическия профил на ромите, с
условията на живот и работа, както и с общото им образование, водещо до лошо
здравословно състояние на населението, кратка продължителност на живота и
регистриране на високи нива на детска смъртност.
Въпреки факта, че през последните години са направени някои стъпки в горните области,
опитите не представляват интегриран подход за цялостно подобряване на
неблагоприятните социално-икономически условия на живот на населението.
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СЛОВЕНИЯ
При последното официално преброяване в Словения от 2002 г. 3 246 лица заявяват, че са
членове на ромската общност, а 3 834 лица заявяват, че ромският език е техният майчин
език. Според оценките на различни институции (центрове за социална работа,
административни звена, НПО), събрани от Службата за национални малцинства на
Република Словения, в Словения живеят приблизително между 7 000 и 12 000 роми.
Точният брой на ромите е неизвестен и е невъзможно да се дефинираа, тъй като не е
разрешено да се събират данни за етнически произход.
Ромите са споменавани в исторически източници на територията на днешна Словения
още през 15 век. Но от 17 век нататък информацията за тях е по-честа; те се споменават и
в различни регистри.
Изследванията показват, че ромите, живеещи днес в Словения, идват от 3 различни
посоки: предшествениците на ромите, живеещи в Прекмурие, идват в този регион от
територията на Унгария; ромската група Доленски идва в този регион през Хърватия; а
малките групи на Синти в Горенски пристигат от север през територията на Австрия.
Ромската общност в Република Словения е конституционно признато малцинство. Той е
специално посочено като малцинство в Конституцията на Република Словения със
специална законодателна защита. То е признато като малцинство със свои собствени
етнически и културни характеристики (собствен език, култура и история), които запазва в
съответствие с конституционните разпоредби.
Ромската общност в Словения е от сравнително младо население, тъй като почти
половината е във възрастовата група между 0-18 години. Докато процентът на хората на
възраст над 65 години е значително по-нисък в сравнение с останалите словенци.
Ромите в Доленска се характеризират с изключително ниска образователна структура и
висок брой неграмотни лица или лица с незавършено основно образование.
Образователната структура и структурата на заетостта на ромите в региона Прекмурие е
малко по-добра от тази на ромите в Доленска област. Ромите от региона на Горенска, не
се смята за роми, въпреки че историците ги определят като ромска подгрупа. Те са найасимилираната група от всички ромски общности в Словения.
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Освен 3-те групи има и четвърта - от не местни роми, живеещи в Словения. През
последните десетилетия те имигрират масово от южната част на бивша Югославия и са
населяват големите градове. Те не се радват на специалните права на малцинствата и на
мерките, предоставени от словенската конституция на традиционните местните ромски
общности.
Образование
Въпреки че основното училище в Словения е задължително до навършване на 14 години,
много деца от ромската общност не го завършват и още по-малко стигат до средно
образование. Различните ромски общности имат различни модели и в образованието.
Бедността, дискриминацията, липсата на родителска и семейна подкрепа, както и
езиковата бариера са някои от многото пречки за ромските деца да ходят на училище.
Дискриминацията в училищата и липсата на включващи и мултикултурни училищни
програми, , противоречи на правото на образование на децата.
Стратегията за образование на ромите в Република Словения, актуализирана през 2011 г.,
съдържа основите, принципите, целите и основните решения за по-успешно включване на
ромите в образованието на всички нива.
Но въпреки многобройните професионални усилия и финансови ресурси, има само малка
промяна към по-добро през последните 25 години. Причините имат системен характер и
включват следното: системен расизъм; изключване на ромските селища от
образователната система, поради липса на различни форми на неформално образование
в населените места, в които живеят ромските общности.
За да се намали образователната разлика между ромите и останалата част от
населението, са необходими различни мерки като включване на ромски помощници и
медиатори.
Образованието в ранна детска възраст на ромски деца от 4 годишни е определено като
необходима мярка, която може да даде възможност на ромите да изучават майчиния си
език - ромски език и официалния словенски език и да се вградят в културата на поголямата част от страната, в която живеят. Съответното министерство осигурява повече
средства от държавния бюджет за класовете с ромски деца.
Основно образование - в съответствие с нормите за образование в Република Словения,
за ромски ученици в основните училища се полага допълнително съфинансиране.
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В съответствие с установените норми за формиране на класове в началното училище,
критерият е намален за класовете с най-малко три ромски ученици. Полагат се и
допълнителни материални разходи за ромските ученици - средно 69,60 евро на ученик
годишно.
През 2014 г. ромите са успешно въвлечени в програми и проекти за обучение на
възрастни. Като показател, броят на възрастните роми, участващи през 2014 г. в дейности
за обучение на възрастни, е 1862 души. За изпълнението на програмите за обучение на
възрастни през 2014 г. бяха отпуснати 556 500,00 EUR.
Равнището на заетост на ромите в Словения като цяло е ниско, въпреки че няма точна
статистика. Общата картина на безработицата на ромите показва концентрация в няколко
области, особено в районите Prekmurje и Dolenjska, което също така представлява
регионален проблем.
Равнището на безработица е тясно свързано и със системата на социални помощи и
финансова подкрепа за децата, която не стимулира ромските граждани да работят на
официални работни места и да са трудово активни.

Здраве
Според съществуващите данни почти половината от всички роми в Словения са на възраст
под 18 години, докато процентът на хората на възраст над 65 години е значително понисък в сравнение с останалите словенци. Тези данни потвърждават факта, че ромите
имат значително по-кратък живот от останалата част от населението на Словения.
По-голяма част от ромското население живее в условия на живот под необходимия
стандарт, които са свързани с неадекватна хигиена, лошо хранене, тютюнопушене,
употреба на наркотици и физическо бездействие.
През 2015 г. Националният институт по обществено здраве направи проучване, което
представи първите надеждни данни за здравето на ромите в Словения. Резултатите от
изследването показват по-лош здравен статус на ромското население по отношение на
всички показатели, по-ниско равнище на образование и по-висока безработица. Найзначими са големите дялове на пушачи (главно пушачи на закрито), лица с ИТМ над 30 и
малък дял от физически активни роми.
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Правата и достъпът до здравни грижи, както лечебно, така и превантивно, са еднакви за
всички граждани на Р Словения. Подобряването на здравния статус на ромската общност
е една от 23-те приоритетни области NPUR 2010-2015, която подчертава особено
важността и необходимостта от подобряване на здравните услуги за жените и децата.

ИСПАНИЯ
Ромска общност има в Испания повече от шестстотин години. Общността използва
термина Gitano (Хитано), за да се идентифицира. Това е и терминът, който често се
използва от мнозинството от обществото.
Според Националната стратегия за приобщаване на ромите в Испания за периода 20122020 г. в цялата страна живеят около 725 000-750 000 Gitano, от които най-малко 40% се
намират в Андалусия. Освен това Каталуния, Валенсия и Мадрид също имат значително
ромско население.
Предвид липсата на официална регистрация по етническа идентичност в Испания - с цел
избягване на расизъм и ксенофобски политики - често няма точни данни за степента, в
която Gitano са засегнати от определени социални явления или са обхванати от различни
политики.
От началото на своето заселване в Испания семействата на Gitano се установяват в
провинцията. През 50-те години много хора са се преместили в градските райони.
Според няколко социално-демографски проучвания приблизително една трета от Gitano,
живеещи в Испания, са на възраст под 16 години. Въпреки намаляването на
раждаемостта, все още тя е по-висока - средно 4.8 членове на семейството.
Повечето от Gitano в Испания говорят испански.
Както показват проучвания като "Социалната диагностика на ромската общност в
Испания" от Центъра за социологически проучвания, няма голяма разлика между Gitano
общностите и останалата част от испанското общество, по начина по който те оценяват
важността на здравето, парите, работата и взаимоотношенията (семейство и приятели). От
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друга страна, Gitano отдават по-голямо значение на религията, отколкото на политиката в
сравнение с останалата част на испанските граждани.
Приблизително 40% от Gitano са евангелисти и се ръководят от семейните ценности.
Другите 60% са католици, атеисти или невярващи.
Докато днес Gitano са изложени на много по-висок риск от бедност от средното
население, не бива да се забравя, че има и семейства от тази общност, които се радват на
относително висок икономически и социален статус и живеят много комфортно.
Добавяйки към съществуващото разнообразие на Gitano в Испания, значителен брой
роми са мигрирали от Румъния и България от началото на 2000-те. Според Националната
стратегия за приобщаване на ромите е трудно да се прецени колко румънски и български
роми живеят в Испания, защото те са включени в по-голямата група български и румънски
граждани и няма информация за тяхната етническа принадлежност.
За разлика от ромите в повечето страни от Централна и Източна Европа през последните
десетилетия, испанските роми се радват на социална динамика нагоре, тъй като Испания
се е превърнала в демократична социална държава от 80-те години на миналия век.
Междувременно обаче съществуват структурни бариери, които ограничават тази история
на успеха, а пропастта между Гитанос и останалата част от испанското общество
продължава. През 2007 г. 77% от Гитано семействата все още живеят в относителна
бедност.
Образователният статус на Gitano се подобрява стабилно през последните 20 години.
Испанското законодателство гарантира правото на образование за цялото общество. По
този начин децата на Gitano посещават училище и завършват като адвокати, учители,
инженери, социални работници, лекари, медицински сестри и др.
Най-големи постижения има в обучението на деца в началното училище и младежи в
средното училище. Докато Gitano имат по-ниска посещаемост в училище в сравнение с
останалата част от обществото, съотношението в момента е почти равно (99.9 срещу 98%).
Въпреки това, отсъствията и отпадането от училище в по-горните класове са много повисоки сред учениците от Gitano, отколкото сред останалата част от населението разликата между ромите и останалата част от населението се случва във възрастта 16 - 20
години, най-вече на 18, където 71,1% от цялото население е в училище в сравнение с
20,8% от Gitano. Седем от десет млади Gitano не завършват задължителното образование.
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Още повече, в Испания в тази възраст момичетата са по-добре представени в училище,
отколкото момчетата, докато при Gitano е обратното, което означава, че разликата е дори
по-широка за младите жени.
Като резултат на ситуацията в средното образование, наличието на млади Gitano във
висшето образование все още е много ниско в сравнение с останалата част от обществото.
Само около 2% от младите Gitano на възраст между 18 и 24 години притежават
квалификация, придобита извън задължителното образование, докато процентът в
испанското общество е 42%.
Испанските Gitano имат висока степен на заетост и важна икономическа роля. Всъщност
делът на активното население е 68,9%, което е с 8,8 пункта над останалата част от
обществото. Това отчасти е ефект от по-ниската средна възраст на това население, но със
сигурност противоречи на общоприетото мнение сред испанското общество, че ромите са
неактивни.
Gitano традиционно изкарват прехраната си от занаяти, но в наши дни те работят в
селскостопанския сектор и на неформалните пазари, продават дрехи и обувки или работят
в строителния сектор. Друг важен нов сектор е комерсиализацията на събирането на
метален скрап. В резултат на по-ниския си образователен статут, много от Gitano заемат
нископлатена и несигурна работа, характеризираща се с временна работа и временни
договори, подневна заетост и гъвкава работа.
Според Националната стратегия за приобщаване на ромите за периода 2012-2020 г. 39%
от Gitano живеят от улични продажби. Освен това, поради икономическата криза и
нейното въздействие върху пазара на труда, много роми са безработни. Докато общият
процент на безработица в Испания се е удвоил от 2005 г. насам, равнището на
безработица на ромската общност почти се е утроило през първите четири години на
кризата, достигайки 36,4% през 2011 г.
Здравето не се счита за основен приоритет от испанския Gitano, така както жилището,
икономическото положение или професията. Всъщност, много Gitano възприемат липсата
на болест като здраве и болестта - само като увреждащо състояние водещо до смърт. Тази
разлика в разбирането може да означава, че малките симптоми на заболяването не се
вземат под внимание, а медицинското лечение се прекъсва или изоставя, след като
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основните симптоми се редуцират. Това може да означава също, че Gitano избягват да
посещават лекарите от страх да не умрат.
Детската смъртност, например, е 1,4 пъти по-висока сред Gitano, отколкото средната за
страната, а продължителността на живота е приблизително 8 пъти по-ниска от средната за
страната.
Освен това, рискът от развитие на инфекциозни заболявания, като хепатит В, С и ХИВ,
недостатъчно ниво на ваксинация за децата, лошо хранене, злоупотреба с наркотици,
сериозни зъбни проблеми, са по-високи от тези на останалата част от населението.

БЪЛГАРИЯ
България е една от страните с най-многобройно ромско население. Точният брой на
ромите трудно може да бъде определен, тъй като голяма част от тях предпочитат да
бъдат обявени за турци, българи или власи при преброяването на населението.
Според преброяването през 2011 г. 325 343 лица (4,9%) са самоопределени роми. 85%
отчитат ромите като майчин език, 7,49% българи, 6,69% турски и 0,82% други езици.
56.22% изповядват православното християнство, 32.24% исляма и приблизително 12% са
последователи на протестантските деноминации.
В същото време авторитетни международни и български изследователи определят броя
на циганите в България от около 800 000 души.
Ромите идват на днешните български земи в различно време и от различни места. Ето
защо днес съществуват толкова много ромски групи, които се различават (повече или помалко) една от друга.
За пръв път ромски групи идват в България по време на Второто българско царство (1185 1396). Нови групи роми се заселват с пристигането на турците през следващите векове.
През 17-ти и 18-ти век към тях се присъединили роми, бягащи от Влашко и Молдова,
които по онова време са третирани като роби. Впоследствие ромите мигрират в България
от територията на сегашната Румъния след премахването на робството. Този ход през
втората половина на 19 век е наречен "Голямата келдерарска инвазия".
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Както бе споменато по-горе, ромската общност в България не е хомогенна, а е съставена
от редица слоеве, мета-групи и подгрупи.

ЙЕРЛИИ
Първа в исторически аспект е мета-групата на т. наречените "Йерлий" - т.е. местните,
уседнали роми. Те са потомци на ромите, дошли през периода от 13 до 18 век, които
постепенно се заселват и в продължение на векове живеят заедно с българското и
турското население.
Йерлии се разделят на две големи групи: Хорахане Рома (турски роми/ мюсюлмани) и
Дасикане Роми (български роми, християни).
КАЛДАРАШИТЕ
Втората голяма ромска мета-група в България са така наречените Калдараши. Те идват с
"голямата калдарашка инвазия", първоначално преминаваща през Австро-Унгария и
Сърбия, в резултат на което те често се наричат "унгарски цигани", "австрийски цигани",
"сръбски цигани" или "нямцури” (немски цигани). Те са разделени на две големи групи бакърджии и ловари и в много подгрупи.
Броят на Калдарашите в България е около 30 000.
РУДАРИ / ЛУДАРИ
Групи от хора, които съседното население нарича "румънски цигани". Въпреки че живеят
в относително диференцирани етнически квартали, те вероятно са най-добре
интегрираната ромска група в българското общество по отношение на нивото на
образование, заетостта, както и размера на домакинствата, в които те не се различават от
българските населението в съответните жилищни райони. Броят на рударите в България е
около 70 000.
Образователен статус
Ромите в България са най-неравнопоставената група по отношение на образованието.
Записване в училище: до клас 4: момчета - 30.7%, момичета - 38.7%; до клас 8: момчета 42.9%, момичета - 37.1%; до клас 12: момчета - 15,7%, момичета - 4,1%. Постъпили в
университет: мъже- 0.5%, жени (по-малко).
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През последните 20 години се наблюдава само бавно подобрение на образователните
постижения на ромите. Различни причини могат да се отчетат за това, че ромските деца
не ходят на училище или напускат училище: ниското ниво на образование на родителите
и липсата на разбиране за стойността и значението на образованието за бъдещите
перспективи на техните деца; някои вредни традиции като ранните бракове;
неблагоприятна училищна среда, като дискриминационните нагласи на учители и не
ромски съученици; често миграцията на родителите, която води до високи нива на
отсъствие от училище.
Официалните мерки за изпълнение на изискванията за задължително
образование/улесняване на записването в училище/предотвратяването на отпадането
включват:
- законово задължение децата на възраст от 6 до 16 години да посещават училище
безплатно;
- спиране на социалните помощи за родители, чиито деца в задължителна училищна
възраст не ходят на училище;
- схеми за допълнителна помощ за социално слаби ученици (засяга всички деца в
училищна възраст);
- безплатна закуска за всички деца от 1 до 4 клас.
- осигуряване на безплатен транспорт за децата от селата, в които няма училище;
- децата, които учат в средищни училища, получават безплатен обяд и безплатен
транспорт
Друг сериозен проблем, който възпрепятства ромите да имат равен достъп до качествено
образование, е училищната сегрегация. Успешната интеграция на ромските деца в
националната образователна система се нуждае от балансирано представителство в клас
на деца от мнозинството и малцинствата, обогатяващо всички с междукултурна
компетентност. В действителност, броят на ромските ученици, преместени от сегрегирани
към десегрегирани училища, непрекъснато нараства.

Заетост
Понастоящем 36% от ромите се определят като безработни, от които 11,4% са официално
регистрирани в Дирекциите на Агенцията по заетостта и 24,2% не са регистрирани.
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Данните за териториалната структура на безработицата показват, че броят на
безработните роми в Северна България е значително по-висок в сравнение с южния
регион. Равнището на заетост е по-ниско през зимата и по-високо през лятото.
Повечето ромите, които емигрират, за да си намерят работа, напускат своите семейства и
децата си в България с отрицателни последици за обучението на деца. Равнището на
заетост сред ромските жени е много ниско, само 23,6%. Това се дължи на факта, че
ромските жени се грижат за децата и дома. Около 60,5% от младите жени в градските
райони и 69,3% от по-възрастните жени не са наети.
Здравен статус
Ситуацията в областта на здравеопазването е подобна. Изследване на Световната банка
компилира и анализира наличните данни за смъртността сред ромите в Източна Европа,
като заключи, че очакваната продължителност на живота на ромите в Източна Европа е
около 10 години по-малка от тази на цялото население. Според това проучване средната
продължителност на живота на българите е 73,5 години , докато средната
продължителност на живота на ромите в България е приблизително 63,5 години. Според
проучване, проведено сред 498 жени в седем различни ромски общности в България през
2012 г., 52,2% от участниците не са здравно осигурени, 47,1% са имали здравно
осигуряване и 0,7% не са знаели статуса си на здравно осигуряване. 21,68% от участниците
казват, че лекарят по първична медицинска помощ отказват домашни посещения, когато
е необходимо.
Законът за здравето в България гласи, че спешната помощ е безплатна, независимо от
етническия произход или здравната осигуровка.
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АКТУАЛНАТА СИТУАЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ
Проектът „Мрежа за превенция на ранни бракове” възприема ранният брак като съюз, в
който поне един от двамата партньори е по-малък от законно установената за това
възраст в съответната държава. Тази дефиниция съответства на възприетата от резолюция
1468 на ПАСЕ, която използва термина „детски брак”. За нас двата термина имат едно и
също значение, защото нормативно установената възраст за брак е 18 години и ако в
двойката има лице под нея – то става въпрос за брак между деца.
Ранният брак има същите социални характеристики като официалният такъв; той
легитимира социалните норми в ромската общност и има сериозни социални
последствия. Различни автори описват поне един от следните негативни аспекти на
ранния брак:
-

Социална изолация поради прекъсване на връзките с основното семейство и
приятели
Ранно отпадане от училище,
Ранна бременност и раждане,
Различни форми на домашно насилие, разводи, спонтанен аборт и различни
заболявания сред младите майки,
Безработица за съпругата, тя са отговорна за децата и домакинството,
Ниското социално положение и ролята на майките предполагат продължаване на
модела на ранните бракове.

Този проблем съществува в различните страни в различна степен. Няма официална
статистика, тъй като по своята същност най-често това е нелегитимно съжителство, което
не е регистрирано от официални статистически източници. За неговия мащаб можем да
разберем от резултати от проучвания или непряко - от нивото на ранните раждания и до
известна степен от степента на отпадане от училище.
Отделните проучвания и индиректните данни дават известна информация за обхвата на
проблема в страните партньори:
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ГЪРЦИЯ
Бракът между деца е насилие, което съществува в значителна степен, особено в области,
характеризиращи се с висока степен на бедност. По-засегнати от тази практика са
момичетата, поради важността, която се поставя върху тяхната девственост. Родителите се
стремят да контролират сексуалността им и в резултат на това ги женят по-рано.
Според данни и доказателства от проучвания и изследвания на Университета в Йоанина
ромите се женят на възраст между 16 и 18 години, докато момичето, което е неомъжено
и е над 17-годишна възраст се смята за стара мома. Често първият брак става под 17годишна възраст и момичетата растат с убеждението, че ще се научат да обичат съпрузите
си, тъй като бракът е средство за щастие и крайна цел в живота на човека.
Половината от респондентите в проучването считат брака за "средство за щастие", а
другата половина от респондентите е разделена на категории като "безопасност", "мисия
на човека", докато малък процент описва брака като "необходимо зло".
В допълнение към казаното, друго проучване е проведено от местната администрация в
град Лариса, където е заселена значителна част от ромите в Гърция.
Проведените интервюта по време на проучването са обхванали 1500 роми. По време на
тези срещи е посочено, че средната възраст на брака е 15-16 години за жени и 18 години за мъже. Заслужава да се отбележи, че 8 от 10 жените от извадката са се омъжили преди
15-годишна възраст, докато средно за общността варира от 10 до 15 години.

СЛОВЕНИЯ
Ромската общност възприема статусът на зрял човек за момичетата, когато те получават
менструация, без значение на тяхната възраст. За ромските бракове няма традиционен
ромски ритуал или посвещение. Обикновено момче и момиче са заедно в "гората" за
няколко дни. Статутът на брака е свързан с техния сексуален контакт.
Ранният брак е обичай в традиционните общества и остава до днес такъв в ромските
общности поради бавната им модернизация. Новите ромски поколения частично запазват
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традициите и частично приемат преобладаващите социални форми на брака. Очакваме
процесът на модернизация да бъде бавен в някои аспекти, но въпреки това необратим.
Темата за ранните бракове в Словения не е много добре изследван. В последните години
има само две проучвания:
1. Национално изследване "Принудителни бракове на ромските момичета" - 2014 г.
Целта на изследването е да се определи колко широка е практиката на ранните и
принудителните бракове на ромите и какви са моделите на социализация сред ромското
население.
2. Международно социологическо проучване "Ранните бракове - култура или
злоупотреба?", проведено през 2015 г., финансирано от ГД "Правосъдие" на ЕС. Целта му
е да идентифицира нагласите на различните ромски групи, участващи в изследването, към
проблема ранен брак. Отговорите, на главно затворени въпроси, разкриват как ромите
приемат това явление в наши дни, дали има промяна по отношение на ранните
съжителства, и като резултат ранното родителство; колко важно е образованието и
трудовата заетост.
Сред ромските младежи от района на Доленска официалните бракове са рядкост.
Повечето двойки живеят в съжителство. Най-честият начин за сключване на брак е чрез
бягство. Това означава, че двойката решава да се ожени, но защото семействата им не са
съгласни (често защото и двамата са все още непълнолетни), те избягват и се скриват за
известно време (например у роднини). След известно време двойката се връща заедно и
започва да живее брачен живот. Първото полово сношение се третира като брак. И
двамата - момичето и момчето - са много млади (средна възраст 13 или 14 години, но са
известни случаи, когато момичето е само на 12 години).
Според проучването "Ранните бракове - култура или злоупотреба?" броят на ранните
бракове в Словения не е незначителен. По-голямата част от респондентите са започнали
да живеят заедно с партньора си на възраст между 14-18 години, без съществена разлика
между двата пола. Повечето анкетирани раждат първото си дете на възраст между 18 и 24
години, на след тази възрастова група са респондентите между 14 и 18 години.
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Резултатите от проучването показват също важна връзка между нивото на образование,
възрастта при сключване на брак (или започване на съжителство) и възрастта при
раждане на първото дете.
По отношение на половото сношение между двама младежи на възраст 14 - 15 години
почти половината от респондентите (47,6% от мъжете и 46,8% от жените) са на мнение, че
двама млади хора, които се обичат могат да имат сексуален контакт.
Мнението на респондентите относно ранните бракове е разделено. Половината от тях
предпочитат взаимоотношения и сексуални контакти на възраст между 14 и 15 години, а
другата половина определя възрастта на зрялост (18 години) като най-подходяща, за да
започнат съжителство и да станат сексуално активни.
Въпреки ограниченията в законодателството, около 5,4% от респондентите предпочитат
съжителство преди 14 години, със значителен превес на жените в този отговор.
Основните заключения от проучването "Ранните бракове - култура или злоупотреба?" са
следните:
Ранните бракове все още съществуват сред много роми днес, въпреки че все по-малко
могат да се считат за "ромска" традиция. Проблемът съществува в различна степен сред
различните ромски групи и социални слоеве.
Освен това съществува ясна тенденция за преодоляване на ранните бракове, която се
осъществява заедно с процеса на модернизация на общността. Същевременно семейните
и брачните нагласи на ромите в Словения в момента се характеризират с няколко основни
тенденции:
1. Възрастта на ранното съжителство и брак се увеличава;
2. Образованието се оказва най-важният фактор, влияещ върху по-високата възраст
за започване на ранно съжителство;
3. Става все по-често срещана тенденция семейството да бъде създавано от младите
хора, а не от родителите;
4. Днес обикновените семейни домакинства безспорно преобладават над разширените
семейства.
5. Налице е тенденция за преодоляване на традиционните семейни и брачни нагласи и
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приемане на съвременните такива: това се потвърждава от всички основни
тенденции, описани по-горе.

ИСПАНИЯ
В испанския социален контекст е полезно да погледнем отвъд проблема с "ранните
бракове", разширявайки нашето виждане до въпроса за "преждевременната
еманципация".
От правна гледна точка човек се счита за еманципиран, когато вече не е под опеката на
родителите си, какъвто е случаят, когато достигне пълнолетие (за Испания - 18 години),
когато се жени или чрез съдебно разрешение (последните две възможности съществуват
след навършване на 16-годишна възраст). Отчитането на еманципацията ни позволява да
вземем под внимание различните типове съюзи, с различна степен на формалност.
От социологическа гледна точка, еманципацията се отнася повече за де факто състояние
на независимост. Тя може да се счита за преждевременна, когато съществува риск от
социално изключване на младите хора. Това позволява да разграничим случаите на ранно
еманципиране, напр. 16-годишни, които живеят сами, по свой избор, при добри
материални условия от другите случаи, които представляват риск от гледна точка на
публичните институции и политики.
Преждевременната еманципация, както и ранните бракове, все още е трудно да бъдат
точно дефинирани и термините не се използва по същия начин или в същата степен от
различните институции.
За да се направи първоначален преглед на количественото значение на феномена, ще
бъдат представени статистически данни за брака и ражданията като "прокси" за рискови
случаи на преждевременна еманципация, преди да се навлезе по-дълбоко във връзката
между ранна еманципация и образование.
Броят на браковете, включващи поне един от съпрузите на възраст под 18 години, е
намалял драстично в Испания от края на 70-те години на миналия век. Броят на жените,
които се женят преди да достигнат 18 г. пада от 16 000 през 1979 г. на 64 през 2014 г.
През същия период броят на мъжете, които се женят под 18-годишна възраст, е
намалял от над 1600 на 6.
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Законните бракове обаче са различават от браковете, които следват културен или
религиозен обичай, или така наречените "традиционни бракове". Около 28% от Gitanos
(това е популярното име на ромите в Испания) се женят изключително според ритуалите
си и тогава процентът на съжителстващите за 16-25 годишнини се покачва на 71%.
Мнозина избират да започнат с традиционен брак, който "легализират" по-късно в
живота.
Каквото и да е обяснението, данните от проучването от 2007 г. показват, че
преждевременната еманципация може да бъде много по-разпространена, отколкото
законните бракове. Съгласно същото проучване ромите все още се женят много по-рано
от основното общество: 27% са женени между 16 и 24 години, в сравнение с 3% - за
цялото население.
Картината за сравнително високата степен на ранно еманципиране се потвърждава до
донякъде от проучване, проведено от Европейската агенция за основните права от 2011 г.,
според което една трета от ромите на възраст 16-24 години в Испания са или законно
женени, или традиционно женени, или съжителстващи с партньор .
Вторият поглед върху феномена ранна еманципация идва от статистиката за раждаемост
на тийнейджърите, което е от особено значение за образователния статус и
икономическата ситуация. Според данните от INE броят на децата, родени от майки на 17годишна възраст или по-млади, е намалял от над 12 000 през 1979 г. на 2890 през 2014 г.
Като погледнем най-новите налични данни от 2014 г., можем да видим също, че около
половината от тези под 18 годишни майките са на 17 години. Около 500 тийнейджъри,
родили в Испания през 2014 са на възраст 15 години или по-млади. Този спад в броя на
тийнейджърските майки е в съответствие с тенденциите за отлагане на възрастта на
раждане на първо дете в Испания (което се е увеличило от 25.2 години през 1975 г. на
30.6 години през 2014 г.) и намаляването на раждаемостта.
Броят на родените деца от майки – тийнейджърки, като показател за ранна еманципация,
показва, че феноменът има сравнително малък дял. Но в същото време е повече от 40
пъти по-голям от броя на сключените законни браковете: през 2014 г. само 64 момичета
под 18-години се женят, но почти 3 000 раждат дете.
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Въпреки че не съществуват статистически данни за делът на Gitano сред майкитетийнейджърки, Хернадес Кордеро споменава Gitano произхода (в допълнение към
имигрантския произход) като една от характерните черти, свързани с майчинството в
тийнейджърска възраст.
Отговорът на Испания на проучване за ранните/насилствени бракове от Ad-Hoc комитета
от експерти по въпросите на ромите (CAHROM) потвърждава тенденцията към по-късно
сключване на брак между ромите.
Въпреки че бракът се осъществява на по-ранна възраст в сравнение с обществото в
Испания като цяло, тенденцията се променя значително през последните години, към
женене в по-късна възраст и сред ромската младеж. Решението за отлагане на брака е
ясно свързано със семействата, които са успели в социалното приобщаване, особено в
образованието, както и в достъпа до заетост.

БЪЛГАРИЯ
Понастоящем браковете в ромската общност имат няколко специфични особености, които
трябва да бъдат отбелязани, тъй като те са свързани с ранните бракове по един или друг
начин. Някои от тях не са законно признати, но имат исторически паралели в обществата,
включително в римското право, както и в българската традиционна култура до средата на
20-ти век.
1. Днес обичаят "купуване на булки" е характерен предимно за най-консервативните
ромски групи - Калдараши, Бургуджии и Тракийски Калайджии. Въпреки че говорим за
"купуване на булки" и "пазар на булки", същността на този проблем е не купуването на
момичето, а по-скоро купуването на нейната "чест" - правото на момчето да вземе
девствеността й и правото на неговото семейството да свързва бъдещите им деца със
собствения си род. Ето защо обичаят за "купуване на булки" е тясно свързан с
девствеността на момичето - изискване, което все още е много силно в ромските
общности, особено в групите, споменати по-горе.
Резултатите от редица проучвания сред ромите в България обаче показват, че купуването
на булки има отрицателен ефект по отношение на възрастта за брак. В някои местни
общности след първата менструация момичето е спряно от училище, за да не бъде
"измамено", т.е. да загуби девствеността си.
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2. Обичаят "приставане" или "крадене на булката" е друг феномен, свързан с брака и
създаване на семейство. В общия случай е характерно за тези ромски групи, сред които
обичаят за купуване на булки е в процес на умиране или вече е преодолян. Приставането
или кражбата на булката се инициира от момчетата - в повечето случаи тя е резултат от
взаимно съгласие между двамата млади хора, но е възможно и това да е само
инициатива на момчето. В тези групи приставането най-често се свързва с опит за
избягване на избрания от родителите партньор, което също засяга ранните бракове.
3. Специфичен начин на традиционен брак за ромите е също така предварителното
ангажиране - нишан. В този случай плащането е по-скоро символично. Основният елемент
в традицията е важният знак ("нишан"), който семейството на момчето дава (пръстен,
гривна, обеци). В този тип бракове отново родителите преговарят за условията - кога
младата двойка ще се ожени, къде ще живеят, какъв ще е размерът на зестрата и т.н., но
това обикновено се прави, след като го обсъдят с младите хора.
Все повече и повече ромски семейства се създават чрез сключване на граждански брак. За
групи и семейства, които се модернизират на по-високо ниво, гражданският брак се
наблюдава в степен не по-ниска от тази на етническите българи. Според проучването,
проведено от Център Амалипе през 2015 г. в област Велико Търново, 26,67% от
анкетираните споделят, че имат официален брак. В същото време почти половината от
омъжените респонденти заявяват, че живеят заедно без какъвто и да било брак
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Държавите на партньорите по проекта са гарантирали правата на децата в своето
законодателство. Всички те са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето и
са организирали своето законодателство по начин, който гарантира нейното прилагане.
Във всяка Конституция има раздел, който се занимава с правата на човека и основните
свободи и правата на детето, независимо от националността, расата, пола, езика,
религията, политическите или други вярвания, финансовото състояние, раждането,
образованието, социалното положение или всяко друго лично обстоятелство , Също така
има членове, които дефинират родителските права и задължения да се грижат, образоват
и отглеждат своите деца. Това право и задължение може да бъде отменено или
ограничено само поради причини свързани с благосъстоянието на децата, произтичащи
от закона.
Ранните бракове, така както те са дефинирани в проекта, не са обект на
законодателството. Въпреки че липсват конкретни забрани и законодателни мерки срещу
феномена на ранните бракове, протективни разпоредби за непълнолетни под 18-годишна
възраст се съдържат главно в конституцията, наказателното и гражданското право, както и
в специфичните закони за закрила на детето.
Гражданското право регулира минималната възраст за брак, която е 18 години в четирите
държави, както и обстоятелствата, при които бракът може да се осъществи преди тази
възраст.
Предвид на това, че ранните бракове се извършват преди навършване на 18-годишна
възраст, както и традицията да не се сключва граждански брак, за да се противодейства
на проблема, се разчита основно на наказателното право - в частта му относно санкциите
за разврат, сексуалните отношения с непълнолетните, сексуалните отношения, както и
принуда за брак или подобно на него свързване.
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В частност:

ГЪРЦИЯ
Съгласно Международната конвенция за правата на децата и гръцкия закон 2101/1992
като дете ние разглеждаме всяко човешко същество под 18-годишна възраст, освен ако
съзряването му е достигнато по-рано съгласно действащото законодателство за детето.
Освен това, според семейния закон на Гърция и гръцкия закон 1329/83, наред с другите
членове е определено, че 18-та година е годината на съзряването на младите хора и е
долна граница за брак за двата пола.
Може да се отбележи, че гръцката конституция, въпреки липсата на конкретна забрана,
дава гаранции за установяване на конкретни политики и законодателни мерки срещу
феномена на ранните бракове, между които протективни разпоредби за непълнолетни
юноши на възраст под 18 години. Така, че от държавата зависи да прилага това
законодателство.
Наказателен кодекс - включва разнообразни разпоредби, свързани със злоупотребата с
деца и престъпленията срещу деца
Прелъстяване на непълнолетни деца:
1. Всеки, който извърши акт на похот/разврат с лице, по-малко от 15-годишна възраст, или
заблуди това лице да действа по този начин действа или да страда от такова действие, се
наказва. Ако жертвата не е завършила 12-те години, с лишаване от свобода най-малко 10
години; Ако жертвата е завършила 12, но не 14 години, с лишаване от свобода до 10
години и ако жертвата е навършила 14 и е до 15 години, с лишаване от свобода най-малко
2 години.
2. Деяния между деца под 15-годишна възраст не се наказват, освен ако разликата между
възрастта им е повече от 3 години.
3. Ако извършителят и жертвата са извършили брак, наказателното преследване не се
прилага и ако се приложи, то не продължава, а се обявява за недопустимо.
Отвличане на непълнолетни деца - Всеки, който отстранява непълнолетно дете от
родителите, настойници или всеки, който има право да упражнява попечителството върху
това дете или който доброволното подкрепя бягството на това непълнолетно дете, от
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опеката на горепосочените лица, се наказва с лишаване от свобода. Ако детето не е
навършило 14 години, се налага лишаване от свобода до 10 години.
Принудително отвличане - всеки, който се стреми към брак или разврат отвличане или
незаконно недоброволно задържане на жена или жена, която е с нарушени възприятия
или не е в състояние да се противопостави поради загуба на съзнание или психически
дефект или поради друга причина, се наказва, ако е извършено това действие с цел брак,
с лишаване от свобода най-малко 1 година. Ако деянието е било извършено с цел
разврат, наказанието е лишаване от свобода до 10 години.
Доброволно отвличане - всеки, който отвлича или задържа за целите на брак или
блудството неомъжена и непълнолетна жена с нейно съгласие, но без съгласието на
попечителите или тези, които имат отговорността да се грижат за нея , се наказва, ако
извърши този акт, целящ брак, с лишаване от свобода до 3 години.
Семейно право - В Гърция въпросите, свързани с брака, се уреждат от гръцкия граждански
кодекс и по-конкретно от семейното право. Според него:
Бракът изисква съгласието на лицата, на които предстои да се оженят. Бъдещите съпрузи
трябва да са на възраст над 18 години.
Съдът може, след като изслуша двойката и лицата, които имат попечителство на
непълнолетното лице, да разрешат брака и преди да навършат 18-годишна възраст, ако за
сключването на брак има основателни причини - като дълга връзка на възнамеряващия
съпрузи, бременност и др.
Законът не предвижда минимална възраст за брак, но брачно свидетелство не може да
бъде издадено на непълнолетен, който има ограничена правоспособност и не е навършил
десет годишна възраст.
Закон за закрила на детето
Гръцкият омбудсман - като омбудсман за детето
След конкретна законодателна инициатива (закон 3094/2003), гръцкият Омбудсман е
натоварен със задачата за закрила и насърчаване на правата на детето, наречен
Омбудсман за детето.
Като част от тази задача, заместник-омбудсмана, подпомаган от мултидисциплинарен
екип от специалисти, разследва случаи, засягащи правата на малолетни и се намесва, за
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да отстрани всяко насилие, да предприеме инициативи за установяване на реалното
положение на спазване на правата на децата, на тяхното мнение, както и на хората, които
се грижат за тях или работят за тях, да повишава информираността на професионалистите
и на широката общественост относно правата на непълнолетните, да подготвя доклади и
да изпраща предложения до компетентните държавни институции.
Също така, в рамките на промотиране на правата на децата, Омбудсманът за детето често
поема консултативна роля по отношение на министерските и междуведомствени органи,
които се занимават с изпълнението на дейности и мерки за децата.
Националната обсерватория за правата на детето
Сред отговорностите на Националната обсерватория по правата на детето е
наблюдението и популяризиране на прилагането на Международната конвенция за
правата на детето, разработването на годишния национален план за действие за правата
на детето и годишния доклад.
Tрябва да се отбележи, че Националната обсерватория от създаването си до днес не е
изпълнила своите ангажименти.

СЛОВЕНИЯ
Конституцията на Република Словения има раздел, който се занимава с правата на човека
и основните свободи и правата на детето.
Член 56 (правата на децата) постановява, че децата се ползват с човешки права и основни
свободи в съответствие с тяхната възраст и зрялост. Член 56 определя, че децата се
ползват със специална защита и грижа.
Наказателно право
Принудителен брак или създаване на подобен съюз
(1) Всеки, който чрез насилие или заплаха принуждава подчинено или зависимо лице към
встъпване в брак или подобен съюз, който в съответствие със закона при определени
правни последици, се равнява на брак, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(2) Който извърши деянието, посочено в предходната алинея, срещу непълнолетно или
немощно лице, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

30
Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съ-финансиран от Програма
„Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз

Сексуално насилие
(1) Всеки, който има полов акт или извърши действие с лице от противоположния или от
същия пол на възраст под петнадесет години, се наказва с лишаване от свобода от три до
осем години.
(2) Всеки, който извърши действието, посочено в предходната алинея, с беззащитно лице
на възраст под петнадесет години, използва сила или непосредствена заплаха за живота,
или използва служебното си положение, за да извърши този акт, се наказва с лишаване от
свобода от пет до петнадесет години.
(3) Учител, преподавател, настойник, осиновител, свещеник, лекар или друго лице, което
чрез злоупотреба с длъжността си има сексуален контакт или извършва сексуално
насилие над лице на възраст под петнадесет години, поверено за обучение, образование,
лечение или грижи, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(4) Всяко лице при обстоятелствата, посочени в първия, втория и третия параграф на този
член, нарушава по друг начин сексуалната неприкосновеност на лице на възраст под
петнадесет години, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(5) Действието от първия параграф на този член не е незаконно, ако то е извършено от
лице на същата възраст и, ако е приевмливо според степента на умствената и физическата
му зрялост.
Докладът "Принудителни бракове на ромски момичета", публикуван през 2014 г. от
Института за социална закрила на Република Словения, изброява правните рамки, които
забраняват ранните бракове по закон. "Има, обаче, отделни елементи които засягат
принудителения брак, косвено, в различни закони”, както е изтъкнато от Вебер в неговата
статия "Недопустимост на традицията на брак за момичета на възраст под 15 години"
(2012 г.):
• Пренебрегване на детето и жестоко отношение (Наказателен кодекс), когато родителите
на булката позволяват на непълнолетно момиче да живее с новото семейство. В
съответствие със Закона за брака и семейните отношения родителите са длъжни да се
грижат за собствените си деца.
• Трафик на хора (Наказателен кодекс) - родителите на младоженеца плащат цена за
булката нанейните родители, които могат да бъдат извършители на трафик на хора.
• Наказателният акт на принуда (Наказателен кодекс) в случай на задържане на
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непълнолетно момиче срещу волята му. Тук това е и нарушение на свободата на
движение, което е конституционно право.
Гражданско право - Гражданин на Република Словения, като е навършил 18 години,
придобива всички права и задължения на пълнолетно лице, определени от
Конституцията. В същото време малолетно лице може, в случай на брак или родителство
(преди навършване на 18 години) да придобие пълна юридическа компетентност.
Законът за брака и семейни отношения уточнява в член 17, че малолетно лице може да
се ожени след навършване на 18-годишна възраст. Член 117 от Закона за брака гласи, че
правото на родителство спира с навършване на пълнолетие от дете, т.е когато детето
навърши осемнадесет години или ако непълнолетно лице преди навършване на
пълнолетие сключи брак.
През 2008 г. Република Словения прие Закон за предотвратяване на семейното насилие.
В него се посочва, че всеки, който подозира, че едно дете може да е жертва на насилие,
трябва да съобщи това на центъра за социални дейности, полицията или прокуратурата,
дори и да е обвързан с професионална тайна.

ИСПАНИЯ
Минимална възраст за брак
В скорошна реформа на Закона за доброволната юрисдикция Испания повиши
минималната възраст за брак от 14 на 16. Бракът, включващ 16 или 17-годишни деца,
може да се осъществи единствено, когато те се считат за еманципирани, което изисква
съгласието на родителите.
Реформата на испанската система за закрила на детето от 2015 г. чрез 2 закона (Organic
Law 8/2015 22 July; and law 26/2015, 28 July за изменение на системата за закрила на
децата и подрастващите) установява принбциа за отчитане на "най-добрия интерес на
детето" като основен в закрилата на детето, като по този начин следва Хартата на ООН за
правата на детето. Законът регламентира, че трябва да се гарантира удовлетворяването
на основните потребности на непълнолетното лице и правото му да бъде отглеждано в
семейна среда без насилие.
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Минимална възраст за сексуални отношения по взаимно съгласие
Закон 1/2015. също повиши минималната възраст за сексуални отношения по взаимно
съгласие от 13 до 16 години.
Възрастен, който има сексуални отношения с лице под тази възраст, може да бъде
наказан за сексуално насилие, дори ако връзката е консенсусна, с наказание между две и
шест години затвор.
В случай на сексуални отношения между лице под 16-годишна възраст и възрастен с
малка възрастова разлика, съдията може да реши, за всеки отделен случай, да не третира
сексуалните отношения като злоупотребяващи, ако те са консенсусни и двамата имат
подобна степен на зрялост.
В контекста на по-широка реформа за установяване на по-добра правна защита на жените
реформата на Наказателния закон от 2015 г. определи чрез член 172а принудителения
брак като престъпление, който по-рано не беше считан за такова.
Всеки брак, включващ нееманципиран човек, трябва да се счита за принудителен брак.
Децата под 16-годишна възраст, по подразбиране, не са еманципирани, нито и тези под
18 години, освен ако не са получили разрешение от техните законни настойници.
Реформата на Наказателния кодекс от 2015 г. въведе и широк спектър от промени, за
закрила на децата от насилие. Реформата също така установява, че всеки, който
забелязва факти, които биха могли да представляват експлоатация на малолетни или
престъпление срещу сексуалната свобода, има задължение да обяви тези факти пред
полицията.

ПРАВНАТА РАМКА НА НАЦИОНАЛНО НИВО: СЛУЧАЙ НА КАТАЛУНСКАТА АВТОНОМНА
ОБЩНОСТ
В Испания автономните общности имат важни компетенции и законодателни
правомощия в областта на социалните политики. Каталунския устав определя
правомощията на Каталуния в областта на социалните услуги, защитата на
непълнолетните и подкрепата за семействата и децата.
Каталунският закон за правата на жените за премахване на насилието срещу жени от 2008
определи някои мерки за подкрепа на жертви на принудителен брак, като например
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подслон, дори преди violencencia machista (насилие срещу жени) да стане независимо
престъпление в Испания.
Законът за детството в Каталуния през 2010 г. предвижда прилагането на Хартата на ООН
за правата на детето на национално равнище и, подобно на по-късните национални
законодателства, най-добрият интерес на детето е в основата на законодателството и
политиките за дефиниране на бедността и риска, като се определят показатели,
включително отсъствие и преждевременно напускане на училище.

БЪЛГАРИЯ
Правен капацитет и изпълнение
Децата под 14-годишна възраст нямат юридическа правоспособност - призната от закона
способност да се изразява правно релевантна воля. Законът предполага, че в този период
едно лице не е достигнало подходящата степен на зрялост, която му позволява да
осъществи и ръководи своите действия, чрез които той / тя би получил права и да поема
задължения.
Наказателно право
Наказателният кодекс определя законовата възраст за съгласие за сексуален контакт –
навършване на 14 години. Сексуалното отношение с момиче под 14-годишна възраст се
счита за престъпление, независимо дали детето доброволно е участвало или не. След
навършване на 14-годишна възраст законът защитава детето от нежелано полово
сношение чрез изискването да се разбере "естеството и смисъла на деянието".
Важен аспект е, че в случай, че между жертвата и извършителя е сключен брак преди
изпълнението на наказанието или приключването на съдебното следствие, не се носи
никаква наказателна отговорност. По този начин тежките престъпления се компенсират,
ако се сключи брак между извършителя и жертвата.
Законът преследва родителите, когато става въпрос за принудително съжителство / брак
или получаване на откуп за разрешение за съжителство / брак на момиче под 16 години.
- Лице, което, като злоупотребява с родителската си власт, принуждава дете, което не е
навършило 16 години, да живее с някого, подлежи на наказание.
34
Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съ-финансиран от Програма
„Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз

- Семейният откуп се счита за престъпление само ако е даден за момиче под 16-годишна
възраст. Родител или друг роднина, който е получил откупа и позволява на дъщеря му или
роднина на възраст под 16 години да живее с някого, подлежи на наказание.
Гражданско право - Разпоредбите на Семейния кодекс постановяват, че само
гражданските бракове, сключени под формата, описана в Кодекса, създават последиците,
които законът свързва с брака. По този начин, не само различните религиозни и културно
определени ритуали и практики, но и новосъздаденото "съвместно съжителство" не
създава никакви валидни правни последици.
Бракът може да бъде сключен само при взаимно и свободно съгласие между мъж и
жена, дадено лично и едновременно пред назначеното длъжностно лице в съответната
общинска администрация.
С изключение на общото правило, законно признат брак е възможен с лице на 16годишна възраст, само ако важни причини го налагат. За сключването на брака е
необходимо разрешение от Районния съд.
Закон за закрила на детето - от 2000 г. насам този специален закон регламентира
безопасността на децата и гарантира спазването на техните права. Този закон защитава
най-добрия интерес на детето и му позволява да расте и да се развива в най-добрата
възможна среда.
Законът за закрила на детето урежда правата, принципите и мерките за закрила на
детето, отговорните държавни и общински органи и тяхното взаимодействие при
осъществяването на дейностите по закрила на детето.
Всяко дете (лице на възраст под 18 години) има право на закрила за нормално физическо,
психическо, морално и социално развитие и защита на неговите права и интереси.
Задължение на всеки гражданин, който узнае за дете, нуждаещо се от закрила, е да
докладва незабавно на дирекция "Социално подпомагане", на Държавната агенция за
закрила на детето или на Министерството на вътрешните работи. Това задължение се
прилага и когато такава информация се получава при упражняване на професия или
професия, която е обвързана с професионална тайна.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
Както става ясно от предходния раздел, законодателството на всяка страна, макар и не
непосредствено насочено към ранните бракове, създава условия за тяхното
предотвратяване и за закрила на детето.

Отговорността за прилагането на съответното законодателство е дадена на различни
институции. Как те работят, как си взаимодействат и как те действително зачитат найдобрите интереси на детето определят степента на преодоляване на тази вредна
практика - ранните бракове - и позволяват еднакво и справедливо развитие на всяко дете.

Как страните-партньори са развили своята институционална рамка в тази област:

ГЪРЦИЯ
Както бе споменато по-горе, в законодателството липсват специални разпоредби,
свързани с практиката на ранните бракове. Същото се забелязва забелязваме и по
отношение на институционалната рамка. В Гърция съществуват институции, които се
занимават с ромите, като уязвима група, и проблемите, с които се сблъскват, но тези
институции не се занимават пряко с практиката на ранните бракове.
Това се случва, тъй като гръцкото правителство прилага политика, която подкрепя
мнението, че образователната сфера може да работи като едно от най-добрите решения
за справяне с проблема с ранните бракове - образование, основано на равенство и
уважение към културните, езикови и идентификационни характеристики на ромите.
По-долу има някои институции, които се занимават с ромското население и ромските
въпроси и непряко с практиката на ранните бракове.
Гръцкото Министерство на образованието, научните изследвания и религиозните
въпроси осъществява дейности и програми, насочени към ромското население, за
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подобряване на достъпа и посещаемостта на ромските деца до гръцките училища.
Гръцкото Министерство на труда, социалното осигуряване и социалната солидарност:
а) Осигурява и гарантира правото на "жилище";
б) Подпомага социалната интервенция в областта на заетостта, образованието,
здравеопазването и социалното приобщаване;
в) Подкрепя социалния диалог, чрез социално овластяване и участие на ромското
население.
Отдел по здравеопазване и социалните грижи - Служба за чужденци, бежанци и роми
отговаря за разработването, предлагането и осигуряването на програми за интеграция на
роми, репатрирани гърци, имигранти и бежанци и за наблюдение на провеждането на
социални проучвания за ситуацията на уязвимите групи от населението.
Гръцкият омбудсман - омбудсман за ромите, действащ под общата отговорност за
защита на правата на човека и специалната му отговорност като официална агенция за
насърчаване на принципа на равно третиране в публичния сектор.
"Хелзински Наблюдаващ Ромски Офис" и "Гръцка група за правата на малцинствата" наблюдение и отчитане на положението на ромите в страната, с акцент върху ромите,
живеещи в палатки, и насърчаване на въпроси като жилищно настаняване, образование,
права на човека, отразяване в медиите, расизъм и социално изключване.
Медико-социални центрове в подкрепа на ромите в Гърция - включва разширени услуги,
насочени към бенефициенти като роми, мигранти, бежанци, които срещат трудности при
достъпа до пазара на труда и включването в обществото. В момента в страната работят 32
центъра.
Мобилни клиники - работят от април 2004 г., за да допълнят медицинските социални
центрове. Те наемат мултидисциплинарна група от професионалисти, които посещават
места с ромско население и извършват клинични прегледи и ваксиниране на деца.

СЛОВЕНИЯ
Институциите, които се занимават с явлението ранни бракове са: полицията, социалните
служби, прокуратурата и съдебната система, омбудсман по правата на човека и различни
НПО.
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Регламентите и задълженията на тези институции са:
Омбудсманът по правата на човека на Република Словения е отговорен да реагира поконкретно в случаи на нарушаване на правата на детето, а заместник-омбудсманът е
отговорен за разглеждане на жалбите относно правата на детето.
Полицията - трябва да реагира на сигнал за дете, избягало от дома си. Бързият отговор от
полицията е от решаващо значение и може да има най-добри резултати - те успяват да
убедят момичето да се върне в семейството си. Ето защо са създадени интервенционни
групи и е установена добра комуникация с центровете за социална работа и наказателно
преследване.
Всеки случай се разглежда отделно. Те връщат децата обратно на родителите им, защото
родителите са отговорни за тях, а непълнолетните не могат да решават къде да живеят.
Сигналите за бягство от дома обикновено идват от родителите на момичето, особено ако
те не са съгласни с избора на съпруг и семейството му. Съществуват обаче случаи на
съвместно съжителство, при което и двамата родители се съгласяват и не се подава
сигнал в полицията.
Услуги за социални грижи - Мерките за закрила на децата са установени в "Закона за
брака и семейните отношения", на базата на който, центровете за социална работа имат
правомощия да действат. Центровете трябва да предприемат необходимите мерки за
осигуряване на образование и грижа за детето, защита на имуществото на детето и други
права и ползи.
Ако центърът за социална работа реши, че родителите не се грижат адекватно за децата
си, центърът може да ограничи родителските им права и детето може да бъде настанено
в приемно семейство или в институция.
Центровете за социална работа получават законови правомощия, с които трябва да се
опитат да предотвратят преждевременната бременност на непълнолетните ромски
момичета. Ролята на центъра за социална работа е само да говори с момичето и
семействата и социалните работници не могат да принудят детето да се върне в
семейството си. Ето защо е необходимо тясно сътрудничество с полицията.
В случай, че двойката е на възраст под 15 години, социалните работници са длъжни да
докладват случая на полицията за сексуално насилие.
Здравните специалисти, училищният персонал в началните или средните училища,
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както и центровете за обучение на възрастни не са обвързани със специални разпоредби
и задължения по отношение на ранните бракове.
Но всички са задължени да докладват на полицията в случай, че подозират сексуално
насилие над лице под 15-годишна възраст, защото това е престъпление.
Училищата имат възможността да индивидуализират образованието и да използват
различни форми на подкрепа на деца, въвлечени в ранни бракове, за да им се даде
възможност за напредък и успешно завършване на основно образование.
Според социалния работник, г-н Йевшек, прокуратурата и съдебната система
многократно не осъждат извършителите на сексуално насилие над лица под 15-годишна
възраст, защото откриват смекчаващи факти, че няма голяма разлика във възрастта или че
и двамата са непълнолетни, че това е ромски обичай и т.н.
Има неправителствени организации, занимаващи се с предотвратяване на трафик на
хора, защита на правата на децата и младежите и въпроси, свързани с ранните бракове.
Тяхната дейност зависи от публично финансиране и от финансиране от различни проекти.
Това означава, че техните дейности са свързани с продължителността на проекта и не
могат да работят в дългосрочен план в областта на предотвратяване на ранните бракове.

ИСПАНИЯ
Децентрализацията на испанската държава, която включва области като социална
политика, децата, образователната система, здравеопазването или полицията, играе
важна роля за прилагането на политиката в 17 автономни общности.
В различните автономни общности с различна степен на зрялост могат да съществуват
много различно оформени институционални рамки, както се посочва в Платформата за
правата на детето. Следващите раздели първо ще очертаят националния контекст и след
това ще дадат примери от Каталуния.

Национално ниво
На национално ниво Министерството на здравеопазването, социалните услуги и
равните възможности води политика за децата и равните възможности. Министерството
прилага три отделни вида политически план, който координира успоредно: първо, "План
за действие срещу сексуалната експлоатация на деца и юноши" (PESI, трети план от 201039
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2013 г. с доклад за оценка, изготвен през 2015 г.); второ, "Стратегически план за децата и
младежта" (PENIA, втори план, обхващащ годините 2014-2016); и трето - "План за равни
възможности" (2014-2016 г.).

Въпреки че всички тези планове засягат правата на жените и децата и насилието,
основано на пола, в тях бегло се споменава пряко понятието ранни бракове.
Концепцията за "принудителни бракове" се превърна в главната, макар и незначителна,
концепция, чрез която темата за ранните бракове се споменава на национално и
поднационално ниво.

Според неотдавнашен доклад за принудителните бракове в Испания, изготвен по проект
MATRIFOR по темата, финансиран от ЕС, все още няма разработена система за
разкриване на принудителен брак. Понастоящем жертвите на принудителен брак в найдобрия случай се свързват с институцията, в която най-много се доверяват. Също така,
няма система за откриване на ранни бракове или преждевременна еманципация от
страна на властите.

Липсата на политическа насоченост към ранните бракове и преждевременната
еманципация сами по себе си се виждат и в последния политически документ в тази
област, в доклада на испанското правителство от 2016 г. към Комитета на ООН за правата
на детето. Докладът не споменава конкретно ранните бракове, въпреки че тази тема е
част от насоките за докладване в глава 5 относно насилието над деца.

Планът за политика относно равните възможности за периода 2014-16 г. се отнася до
принудителни бракове и сексуална експлоатация на жени и момичета, в рамките на целта
"борба с насилието срещу жените". Но тя просто се ангажира с целта да направи
явлението по-видимо.

Две други национални институции, които са част от националната институционална рамка
по отношение на ранните бракове, са Обсерватория на детството и Институтът за жените и
равните възможности. И двете са свързани с Министерство на здравеопазването,
социалните услуги и равните възможности. Обсерваторията е създадена през 1999 г. и
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има за задача да предоставя документация и анализ на положението на правата на
децата в Испания.

Най-важните организации на гражданското общество са групирани в Платформата за
детството (Plataforma de Infancia), която обединява организации, работещи за защита на
правата на детето. Платформата активно е подкрепила повишаването на минималната
възраст за брак, но оттогава не е активна по въпроса за преждевременната еманципация.
При липсата на силна национална политическа рамка съществуват редица различни
политики на равнище автономни общности за справяне с потенциални случаи на насилие
над деца и принудителни бракове.

Автономни общности - случаят на Каталуния
В Каталуния две основни политики засягат въпроса за ранните бракове – едната, засягаща
правата на жените и тяхната защита от насилие; а другата - правата на детето. И в двете
области Каталуния, всъщност, е по-бърза от държавата, за да създаде правна рамка,
съсредоточена върху защитата на непълнолетните и борбата за равенство между
половете.
Законът за детството в Каталуния от 2010 г. и политическите инициативи, които следват
закона, са най-важните инициативи по отношение на укрепването на институционалното
сътрудничество в областта на закрила на непълнолетните. Самият акт подчертава
необходимостта от междуведомствена работа и работа чрез мрежи от участници в
области като образование, здравеопазване, сигурност, заетост, младежта и жените.
Местните власти са отговорни да откриват и действат при ситуации на злоупотреба с деца
и в случаи на риск.

Освен това се предвижда структурирана система от "териториални и местни кръгли маси”
за координиране на междуинституционалното сътрудничество. След Каталунски пакт за
детството от 2013 г. и специален указ за кръглите маси, тези инструменти за координация
сега са в процес на създаване. Кръглата маса трябва да бъде средство за подпомагане на
децата и младежите, за откриване на бедността и риска и за планиране на политики в
тази област, включващи участници от областта на образованието, здравеопазването,
сигурността, заетостта, младежта и жените. Кръглите маси не са първият инструмент за
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координация, съществуващ за тази цел в Каталуния.

Подобно на национално равнище, в Каталуния няма изрично споменаване на ранните
бракове като тема от стратегическо значение нито в политиката за закрила на
непълнолетните, нито в областта на правата на жените. В най-добрия случай темата е
спомената заедно с темата за принудителните бракове.

Каталунски протоколи относно злоупотребата с деца и принудителните бракове
Като политически приоритет институционалните действия в областта насексуалната
злоупотреба с непълнолетни и принудителните браковеса най-ефективни там, където
съществуват протоколи за междуинституционално сътрудничество.

През 2006 г. беше приет междуведомствен рамков протокол за поведение в случаи на
сексуално насилие и други тежки случаи на злоупотреба с непълнолетни, в който се
определят престъпленията и участниците.

От 2009 г. насам Каталунската общност има изчерпателни насоки за това как полицията
трябва да се справя с насилствените бракове, включително основна информация и
принципите за различните фази, от превенцията до разкриването и последващите
действия. Въз основа на това беше разработен подробен протокол за провинция Хирона в
северната част на Каталуния през 2014 г. Според каталунското правителство това е
първият протокол в Испания за действие в случаи на принудителни бракове.

Протоколът свързва ранните с принудителните бракове, като взема превид и правата на
децата, но ясно се фокусира върху браковете, които се водят срещу волята на поне един
от съпрузите. За различните професионални групи (здравеопазване, социални услуги,
образование, полиция) се определят мерките за обучение и превенция, рисковите
фактори и процедурите в случай на риск от принудителен брак. Прокуратурата за
малолетни и непълнолетни е натоварена да разглежда случаи на принудителни бракове,
в които са въвлечени непълнолетни, а Генералната дирекция за защита на децата и
младежта отговаря за цялостната координация на защитата.
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Неправилно прилагане и липса на сътрудничество
Въпреки че бяха направени известни усилия за изясняване на детайлите на
институционалното сътрудничество в областта на принудителните бракове и сексуалната
експлоатация на непълнолетни, сътрудничеството съществува по-скоро на теория,
отколкото на практика. Всъщност се смята, че неадекватното сътрудничество играе роля
при късното откриване на някои случаи на сексуално насилие и затова правителството на

Каталуния създаде нов междуведомствен комитет, който да се занимава с изпълнението.
Подобно на казаното преди това за държавната рамка, заключението за ситуацията в
Каталуния по отношение на ранните бракове е, че ако е вярно, че прилагането на
политиките за защита на малолетни и непълнолетни от сексуална експлоатация и
принудителни бракове все още е слабо, то е почти несъществуващо по отношение на
преждевременната еманципация и брака.

Според интервю, проведено с Каталунската генерална дирекция за защита на децата и
младежта, проблемът трябва да бъде дефиниран междуинституционално, за да бъде
поставен в центъра на политиките. От гледна точка на институциите, отговарящи за
малолетните и непълнолетните, ранната еманципация сама по себе си не е разглеждана
като проблемен въпрос, но се превръща в такъв, когато съвпада с рискови фактори като
ранно раждане, ранно напускане на училище или насилие, основано на пола.

Системите за предотвратяване, откриване и проследяване на такива случаи на риск,
свързани с преждевременна еманципация, все още не са налице, с изключение може би
на случаите на бременни непълнолетни, тъй като те имат нужда от медицински услуги,
от където на теория могат да бъдат насочени към социално подпомагане.

БЪЛГАРИЯ
Закон за закрила на детето определя отговорните органи за закрила на детето:
1. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и неговата администрация
2. Дирекция "Социално подпомагане" (чрез общинските отдели за закрила на детето) отговорна за осъществяването на настоящата практическа дейност, свързана с закрилата
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на детето в общината.
3. Министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи,
министърът на образованието и науката, министърът на правосъдието, министърът на
външните работи, министърът на културата, министърът на здравеопазването и кметовете
на общините.

По своята същност ранният брак е злоупотреба с деца. В такива случаи взаимодействието
между органите, отговарящи за закрилата на детето, се регулира от координационния
механизъм.
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Координационен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие
Полиция
Отговорно
лице
Съдия,
прокурор
ОЗД

Получил
сигнала -

Отговорник по
случая

до 1 час
Проверка до 24
часа

Изпраща
доклад,
копие от
получения
сигнал и
насрочва
работна
среща на
екипа

В най-кратък срок:
Социална
услуга
Отговорно
лице
Лекар

Работна среща на
мултидидсциплинарния
екип (ръководи се от
отговорника по случая от
ОЗД):
Протокол

МОМН
Отговорно
лице

Ангажименти
Отговорници

Община
Отговорно
лице
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
Добрите практики могат да бъдат разгледани по 2 начина:
1. Практики за институционално сътрудничество - те са изложени в националните анализи
на партньорите от Испания и България
2. Практики за предотвратяване на ранните бракове - посочени от всички партньори

ГЪРЦИЯ
Към практиката на ранните бракове и предотвратяването на това явление се подхожда
непряко чрез програми и дейности, които насърчават образованието и интеграцията, тъй
като те предоставят възможности за решение на проблема.

1. Програма "Действия в полза на детето и семейството на ромите" - Тази новаторска
програма се реализира през последните 3 години от Светият митрополит Илион, Ахарнон
и Петруполеос. Този конкретен проект представлява "Образователна програма за ромите"
за ромски ученици на възраст между 6 и 12 години, която предоставя многостранен
консултиране на всички членове на ромското семейство. Специализирани учители, един
психолог, един социален работник и един логопед са включени в изпълнението на
проекта, за да покрият всички нужди на цялостна и целенасочена интервенция.
През трите години от изпълнението на проекта е целесъобразно да се спомене фактът, че
над 80% от учениците не са напуснали училище.
Програмата е възложена по време на работата на Европейската конференция
"Подобряване на условията за ромското население в Европа: предизвикателства и
отворени въпроси".

46
Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съ-финансиран от Програма”
Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз

2. Програма "Образование на ромски деца" - Интеркултурното образование в днешно
време е необходимо за решаване на училищни и социални проблеми, възникващи в
контекста на мултикултурно общество и приложението му в училище всъщност засяга
всички деца от общността, без изключение. Основните цели на програмата са:
• интегриране на ромските ученици в образователната система
• улесняване на достъпа на ромски деца в предучилищното образование
Този проект представлява цялостна интервенция, тъй като включва действия и дейности,
насочени не само към ромските ученици, но и към техните родители и към цялата
училищна общност. Нещо повече, основната концепция за този проект не е ромското
население да се асимилира и да се интегрира в определена реалност, а да намери своя
път към по-добро качество на живот. Основната цел на проекта не е тези хора да
изглеждат като други, а училището да представлява важна част от техния живот, без да се
намесва в тяхната култура.

СЛОВЕНИЯ
В Словения няма много дейности по отношение на превенцията на ранните бракове.
Публичните институции реагират и си сътрудничат в конкретни ситуации на ранни
бракове, но освен това не се предприемат много систематични или проектни дейности.
Затова не можем да пишем за лоша практика - освен, че липсват превантивни дейности.
Един от редките примери в последно време е проектът "Ранният брак - култура или
злоупотреба?", ръководен от Adult education center Kočevje ( Центъра за обучение на
възрастни) - JUST / 2013 / DAP / AG / 5556.
По време на изпълнението на проекта беше разработено и изпълнено 30-часово обучение
по медиация в мултикултурна общност. Участниците придобиха основни познания за
техниките на медиация и придобиха умения за конструктивно разрешаване на конфликти,
за да действат и реагират, когато е необходимо.
Програмата беше важна иновация в областта на превенцията на насилието над деца,
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представляваща инструмент за обновяване на ежедневната работа на отговорни
обществени институции.
Обучението по медиация се оказа много добър метод за обединяване на местните
обществени институции (центрове за социална работа, здравни институции,
образователни институции, полиция и др.), НПО и ромската общност и за установяване на
отношения на доверие и открита комуникация с и между тях. При събирането на
професионалисти от всички съответни области - участието на представителите на ромите
е от решаващо значение.
Други дейности, осъществени в Словения през последните години в областта на ромските
бракове:
1. Полицията осъществява образователни и обучителни дейности в рамките на
Програма за работа в мултикултурна общност под името "Осъзнаване на
стереотипите и превенция на дискриминацията в мултикултурното общество".
Наред с другите теми, това обучение засяга и темата за ромските бракове.
2. Социалната камара на Словения организира през 2011 г. обучение, на тема "Работа
в областта на насилието с лица без гражданство и с роми". Специалисти от
центрове по социална работа, психолози и педагози вземат участие.
3. Обществото "Kljuc" организира няколко обучения по темата трафик на хора, в които
е включена темата за ромските бракове.
4. Общество " Mozaik " организира обучение по темата за принудителни бракове за
наети в НПО, работещи в областта на превенцията на насилието.
5. Словенското министерство на здравеопазването и ромският съюз на Словения
организира през 2015 г. национална конференция, озаглавена "Ромски жени - от
юношество към родителство". Обсъдени бяха медицински, педагогически, и
социологически аспекти на ромски жени активисти.
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6. Службата за национални малцинства през 2016 г. обяви покана за отпускане на
безвъзмездни средства за дейности на ромски синдикати и umbrella организации.
Превенция на ранните бракове беше една от предвидените дейности. Резултатите
от поканата и планираните дейности на финансираните НПО все още не са
публични.

ИСПАНИЯ

Добра практика
1. Протокол за мерките за предотвратяване на принудителните бракове в окръзите
Хирона (Girona)
Въпреки че е фокусиран върху принудителните бракове, протоколът е един пример за
добре дефинирано междуинституционално сътрудничество, основано на общо
определение на проблемите.

2. Каталунски кръгли маси по теми, засягащи децата
Този политически инструмент от Каталуня представлява съгласувана институционална
рамка за насърчаване на създаването на мрежа от участници в областта на закрилата на
непълнолетните.
Като се има предвид, че моделът съществува само от една година, въпросът дали е
ефективен остава отворен.

3. Служба за подкрепа на млади майки
Това е един пример за услуга, която работи директно върху специфичен рисков фактор,
свързан с ранните бракове, а именно бременните непълнолетни момичета.

Лоша практика
Испанската образователна политика не е в състояние да компенсира неравенството
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Испанската образователна политика може да окаже най-голямо влияние за
предотвратяването на ранните бракове в контекста на риска. Възможностите на
испанската училищна система, когато става въпрос за подкрепа на групи с трудности,
включително роми, се влошиха от драстични бюджетни съкращения по време на кризата.
С много оспорваната национална образователна реформа (LOMCE), която се фокусира
върху подкрепата за по-добре справящите се деца, образователната система
допълнително намали способността си да компенсира неблагоприятното положение на
уязвимите групи.

БЪЛГАРИЯ
Институционално сътрудничество
Наличие на координационен механизъм за взаимодействие на институциите, когато
става въпрос за сексуална злоупотреба с дете или подозрение за такава. Този механизъм
е задължителен за всяка община. Институциите, които са длъжни да участват, определят
представител. Механизмът за координация се свиква от Отдела за закрила на детето в
съответната община след съобщаване на сигнал.

24-часова гореща линия на Държавната агенция за закрила на детето, където могат да
се докладват случаи на ранни бракове и следователно да се свика координационен
механизъм.

Проучване „Нагласи на социалните работници и работниците на терен“
В рамките на проекта "Предотвратяване на ранните / принудителни бракове", осъществен
през 2010 г., в България е проведено проучване на нагласите сред социалните работници,
представители на дирекции "Социално подпомагане" и отдели за закрила на детето на
територията на цялата страна.
Над 230 социални работници попълват въпросника. Резултатите от проучването показват,
че повече от 50% от социалните работници посочват проблема за ранните бракове като
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"типичен за ромите" и като "обусловен от общността". По този начин те оправдават
невъзможността за ефективна намеса в тези случаи. Освен това много от тях открито
открояват негативните си, почти дискриминационни настроения към ромската общност.
Трудно е да се очаква от социален работник с подобни нагласи да работи ефективно в
общността за решаване или предотвратяване на това явление.

Подобно проучване и фокус групи с учители разкриват малко по-различна мотивация за
ненамеса в случаите на ранни бракове. Много от учителите заявяват своята готовност да
помогнат в такива случаи: "До вчера ние преподавахме тези деца и ние сме емоционално
обвързани с тях". По-голямата част от тях обаче смятат, че решаването на такъв случай е
практически невъзможно и техните усилия са безполезни.

Що се отнася до необходимите стъпки за преодоляване на проблема с ранните бракове,
работниците на терен (социални работници и учители) изрично подчертават
необходимостта от по-сериозни административни санкции. Изследването, проведено
сред представители на дирекциите "Закрила на детето“ и „Социално подпомагане",
показва, че над 85% от респондентите посочват, че законодателството трябва да бъде
изменено и съжителството между непълнолетни (обичайната практика на ромските
бракове ) трябва да бъде инкриминирано, т.е. да бъде считано за престъпление. Това е
посочено като ключова стъпка в решаването на проблема.

Превантивни дейности
1. Местни кампании за предотвратяване на ранните бракове, осъществени от
мотивирани активисти - организирани групи и общности
В периода юни-август 2010 г. са проведени кампании за превенция на ранните бракове в
местните ромски общности в 10 общини на територията на България. Целта на тези
кампании е да се реализират няколко вида дейности в ромските общности, за да се
проучи ефектът от тези дейности върху предотвратяването на ранните бракове.
Дейностите в рамките на тези кампании достигат над 3500 души, живеещи в 18 села и
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градове.
Кампаниите са инициирани и организирани от местни ромски активисти, идващи от или /
и работещи в съответните общности. Местните кампании са осъществени в общините,
представляващи трите основни вида селища - село, малък град и голям град. Това
разнообразие позволява разглеждането на ефекта от подобни дейности, изпълнявани при
различни условия: оказва се, че част от дейностите са били ефективни само в условията на
село или малък град, но не и в голям ромски квартал.

2. Проект "Ранни/ говорени бракове"
Национално представително социологическо проучване за семейните нагласи на ромите
в България, което включва почти 3000 души от 595 домакинства в сегрегирани ромски
квартали. Проучването дава ясна представа за състоянието на проблема с ранните
бракове сред основните ромски групи в различните региони на България, опровергавайки
много от широко разпространените митове в тази област. То разкрива основните
тенденции в семейните нагласи на съвременните роми, мотивацията на родителите и
младите хора и начините за постигане на ефективно въздействие.

3. Местни кампании
Местни ромски активисти осъществяват координирани кампании в ромски общности в 10
общини в България. Те реализират широк спектър от дейности: обществени дискусии,
индивидуални и семейни консултации, кампании "от врата до врата" и "общностна
конференция" (адаптиран метод за работа в ромската общност на така наречената
"семейна групова конференция "). Постигнатите резултати надхвърлят очакванията и ясно
показват, че социалната работа, която се осъществява в общността от успешни ромски
представители, може да помогне не само за решаване на конкретни случаи, но и за
промяна на нагласите. Кампаниите показват, че дискусията за ранните бракове може и
трябва да се води дори и в най-консервативните ромски групи.
Важен допълнителен резултат е припознаването на активистите, които провеждат
местните кампании (повечето от тях - млади образовани ромски момчета и момичета),
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като ролеви модели за останалите млади хора в съответните общности.

4. Кампании за повишаване на осведомеността на обществеността
Кампаниите са насочени към основните участници, работещи в ромската общност активисти на НПО, социални работници, учители, журналисти, служители на общинската
администрация и целта им е да ги мотивират да осъществяват дейности за
предотвратяване на ранни / принудителни бракове.
Специален акцент на тази дейност е включването на въпроса за ранните бракове в
процеса на планиране на социалните услуги.
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Ранните бракове съществуват сред много ромски общности във всички странипартньори по проекта. В същото време, този проблем варира по обхват и
значимост сред различните ромски групи и социални слоеве в различните региони.
Ранните бракове не са характерни за всички ромски общности- съществува ясна
тенденция за преодоляване на феномена, която се осъществява заедно с процеса
на модернизация на общността.
2. Всяка от страните - партньори е разработила и приела свое законодателство в
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на децата и гарантира в
Конституцията си зачитането на тези права.

3. Законодателните системи на страните не третират пряко въпроса за ранните
бракове, но мерките, свързани със закрила на децата от сексуално насилие и
насилствени действия, които по същество характеризират ранния брак, са
достатъчно строги и ясни.

4. Основната причина, за да съществува феноменът "ранни бракове", въпреки
стриктното законодателство, е, че то не разглежда тези, които са въвлечени в
ранен брак като деца и че ранният брак е сериозно нарушение на техните
гарантирани права, застрашава нормалното им развитие и представлява риск за
техния живот и здраве.

5. Институциите не са достатъчно запознати с дете-ориентирания подход. В повечето
случаи действията на институцията са ориентирани главно към спазването на
техните собствени правила и процедури, а не към индивидуалното дете и
решаване на конкретния му проблем.
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6. Както гражданското, така и наказателното право предоставят възможности за
изключения при разглеждане на случаи на ранен брак, които често се използват за
неговото легитимиране. Това създава предпоставки ромите да използват своите
морални традиции и социалната си структура, за да поискат разрешение за брак.

7. Що се отнася до институционалната рамка на закрила 2 общи недостатъка следва
да се посочат:

- Междуинституционалното сътрудничество не е достатъчно силно;- Вследствие на това - отговорността за закрила в случаите на ранни бракове е
преди всичко в една от отговорните институции и участието на останалите е
ограничено или те не участват;

- Образованието се оказва най-важният фактор, влияещ за увеличаване на
възрастта на ранното съжителство: колкото по-високо е образователното
равнище, толкова по-късно се създава семейството.
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ПРЕПОРЪКИ

Общи:
1. Принципът на взаимодействие между всички институции, които имат отношение
към проблема с ранните бракове, е от голямо значение за неговото ограничаване.
2. Да се разшири познанието за дете-центрирания подход сред отговорните
институции, ангажирани със спазването на правата на детето и неговото
благосъстояние.
3. Да се повиши чувствителността, особено на представителите на съдебната власт,
така, че при разглеждане на случаи на ранни бракове да е ясно, че става дума за
дете – за зачитане на неговите права и гарантиране на неговото развитие.
4. Промени в местните ромски общности могат да се очакват само ако са насърчени и
подкрепени посредством непрекъснато присъствие на ромски
посредник/медиатор - човек от местната общност, представляващ пример за
ромите в нея;
5. Да се създаде силна връзка между местните институции (училища / центрове за
социална работа / полиция / консултантски и здравни центрове ...) и ромската
общност, която да усилва взаимодействията, да управлява евентуалните
конфликти и да предоставя различна информация и за двете страни;
6. Да се развият системите за проучване и събиране на данни. Данните трябва да
бъдат актуални, надеждни и да отразяват потребностите на децата, въвлечени в
ранен брак
7. Никое усилие не може да бъде ефективно без участието на самите роми при
вземане на решения на всички етапи на проектиране и изпълнение.
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8. Практиката за оправдаване и обясняване на "ранните / принудителните бракове" с
културата и начина на живот на членовете на ромската общност трябва да бъде
спряна незабавно, тъй като това явление не е типично за всички групи в ромската
общност, нито за всички области, където ромите живеят.
9. Да се подкрепят програми за повишаване на осведомеността за отрицателните
последици от детските бракове, по-специално насочени към родителите от ромски
произход. Това може да включва организиране на кампании в ромските общности
за отворени дискусии и дебати относно практиките и последствията от ранните
бракове.
10. Като се има предвид, че принудителните бракове възникват въз основа на заучени
модели на социализация, които се предават от поколение на поколение, изглежда
разумно, че за прекратяването на тази традиция трябва да се насочим към самите
ромски деца.

Отнасящи се до политиките и практиките на на отделните страни –партньори:

ГЪРЦИЯ
Въпреки фактът, че гръцката конституция няма специфични разпоредби, тя предоставя
плодотворна основа за създаване на конкретни политики и законодателни мерки срещу
феномена на ранните бракове. Следователно държавата трябва да прилага на практика
своето законодателство и да включи специални разпоредби относно практиката на
ранните бракове.
 Гръцката държава трябва да разработи специални разпоредби в Наказателния кодекс
по въпросите на ранните и принудителните бракове.
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 Съществуващата институционална рамка, включваща националната стратегия и
оперативните планове, е насочена в по-голяма степен към социалното приобщаване и
интеграция на ромското население в гръцкото общество, като същевременно оставя
настрана други важни въпроси, като практиката на ранните бракове.
 Дейностите и програмите, особено тези, които се изпълняват в рамките на програми,
финансирани от Гърция и Европейския съюз, се оценяват по резултатите постигнати от
гледна точка на подобряване на настоящото положение на ромската общност. Тези
програми обаче не се оценяват за техните трайни резултати и въздействия, които биха
могли да доведат до промяна на живота на хората, за които са предназначени.
 Инвестиране в мерки, които подкрепят създаването на мрежи на ромски жени /
младежи на регионално и национално ниво.
 Що се отнася до националните политики, е важно да се създаде карта на ромското
население и неговите нужди, да се осигурят адекватни финансови ресурси и да се създаде
екип от експерти, които да подпомагат министерствата при изготвяне и прилагане на
отделни политики в областите на техните компетенции.
 Създаване на подкрепящи и безопасни мрежи за ромски момичета, които не искат да
се женят, като например шелтъри; образователни и здравни услуги, които могат да
отговорят на специфичните нужди и страхове на омъжените деца.
 Правителството на Република Словения в своя доклад за състоянието на ромската
общност в Словения за периода 2010-2014 г. предлага:
- преразглеждане и усъвършенстване на системата за предоставяне на социални
помощи за всички граждани - създаване на система, която няма да бъде
демотивираща за заетост. Това е много важно за ранните бракове, тъй като ние
вярваме, че намаляването на социалните помощи за децата ще окаже въздействие
върху намаляването на броя на (ранните) раждания.
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- Подходящи ограничителни мерки с цел премахване на ранните/насилствени
бракове в определени групи от ромското население, като изменение на
Наказателния кодекс;
 По-активно ангажиране на полицията в разрешаването на проблемите на отделни
случаи на ранни бракове на терен;
 Ромските организации и представители на НПО да намират решения, които да
гарантират продължаването на образованието на ромските момичета в случаите на
"ранни бракове";
 Активно включване на ромските организации и особено на Форума на ромските
съветници за разпространение на информация и повишаване на осведомеността на
ромската общност по отношение на ранните бракове;
 Повишаване на чувствителност на социалните работници към проблема „ранните
бракове”;
 Тъй като принудителните бракове засяга жените в по-голяма степен от мъжете,
програмите, насочени към овластяване на ромските жени, трябва да бъдат
подкрепяни и да се създаде ново съдържание в тази област.

ИСПАНИЯ
 Неотдавнашните законодателни реформи в Испания поставиха на дневен ред с поголяма сила спазването на правата на детето и осигуриха рамка, която да укрепва
потенциала за справяне с някои от рисковете, свързани с преждевременната
еманципация. Самите реформи обаче не са достатъчен отговор и все още трябва да
бъдат изпълнени с жизнената сила на политиките, институционалните договорености
и практики;

 Подобряването на инструментите за справяне с възпроизводството на неравенствата в
образователната система трябва да бъде приоритетна мярка за предотвратяване на
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преждевременна еманципация и брак и рисковете, свързани с този демографски
модел;

 Училищата изглежда са особено пасивни и слабо оборудвани, за да бъдат агенти в
междусекторните мрежи, свързани със социалната работа и овластяването.
Укрепването на капацитета на училищната система за преодоляване на ранното
отпадане на момичетата Gitano е от жизненоважно значение.

БЪЛГАРИЯ
 Основната задача в България трябва да бъде създаване на синергия между усилията
на НПО и държавните институции и за въвеждане на всички нива публични политики,
насочени специално към предотвратяване, разкриване и борба с вредните практики
на ранните бракове;

 Кампаниите за превенция и образование следва да се провеждат с равнопоставено
участие на всички заинтересовани страни и притежанието на процеса трябва да остане
за целевите традиционни ромски общности. Горепосоченото по никакъв начин не
освобождава ангажимента на държавните институции, които трябва да създадат
механизмите за институционализиране и финансово осигуряване на тези дейности;

 Трябва да се изтъква личния пример на успешни роми: млади, образовани и справящи
се с предизвикателствата на живота роми, които са напуснали определена общност и
са израснали пред очите на другите и са успели да постигнат повече от останалите, без
да забравят ромския си произход и без да пренебрегват личния си живот и семейство;
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 Подкрепа за развитие на общността е друг важен принцип, който трябва да се
приложи в усилията за предотвратяване на ранните бракове. Общността и различните
нейни механизми за влияние са много важни за живота на отделните роми;
 Да се прилагат превантивни програми и подходи, доказали своята ефективност като:
- дискусии в общността;
- групови дискусии;
- информация и образование относно репродуктивното здраве и семейното
планиране;
- метода на фамилните групови конференции;
- кампании "от врата до врата" в ромските квартали. Индивидуалните разговори
или семейни дискусии в рамките на такива кампании са ефективна мярка за
повишаване на осведомеността по въпроса за ранните бракове, което е
необходима стъпка за неговото решаване

Описаните методи не са "магическата пръчка", която да гарантира незабавен успех.
Тяхното приложение зависи в голяма степен от уменията на тези, които реализират
дейностите за предотвратяване на ранните бракове: един и същ подход може да бъде
много ефективен или да доведе до противоположни резултати.
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Настоящият Сравнителен анализ на законодателството, междуинституционалното
сътрудничество и дейностите по превенция, свързани с ранните бракове в България,
Гърция, Словения и Испания е изработен на базата на националните доклади,
изработени от партньорските организации в рамките на проект „Мрежа за
превенция на ранните бракове”.
Линкове към националните доклади:
България - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Гърция - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Словения - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Испания - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
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