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„Насилието на мъжа срещу жената  
е в основата на всички видове насилие” 

Тамара ди Давиде, 
Учредител на италианската коалиция 
„Жени срещу проституцията” 

 
 Както в края на мандата на предишното правителство, така и в началото на 
мандата на новото правителство и на новото 40-то Народно събрание се чуват гласове  в 
полза на приемане на закон за проституцията в България . 
 Ние, представителите на неправителствени организации, работещи по 
проблемите на равнопоставеността на двата пола, открито се противопоставяме на това 
становище. Считаме, че то не отговаря на принципите на защита на правата на човека, 
на сегашните обществено-икономически условия в България и на най-новите 
европейски тенденции за  политика по въпроса за проституцията. 
 Ние, представителите на Българско женско лоби, в качеството си на 
пълноправни членове на най-голямата женска неправителствена организация в Европа 
- Европейско женско лоби /ЕЖЛ1/ считаме, че преди да се пристъпи към каквото и да 
било решение, следва въпросът да бъде подложен на обсъждане и внимателна 
преценка. Така изразяваме и становището на Европейско женско лоби, което има 
членове в 25 страни от Европа, чиято цел е постигане на равнопоставеност на мъжете и 
жените в рамките на ЕС. ЕЖЛ  е организация с позиция в Европейския Парламент и 
Европейската Комисия, и благодарение на офиса си в Брюксел има възможност да 
влияе върху политиките и решенията в рамките на ЕС. 

Дискусия с гражданското общество по темата е задължителен елемент за 
демокрацията. В такъв диалог е необходимо да се анализира мнението на 
неправителствените организации по въпроса, и особено на организациите от Българско 
женско лоби, които имат както теоретичен, така и практически опит по проблемите на 
правата на жените, и особено по отношение на социално-икономическите права и 
насилието срещу жените.  

Проституцията е явление, което трябва да бъде разглеждано в неговия 
социален, икономически и политически контекст, както и в контекста на властовите 
роли, които са в основата на отношенията между мъжете и жените. Несъмнено е 
влиянието на икономическите и социални условия в България върху нагласите към 
проституция. Основен мотив на много жени да прибегнат към проституцията е 
бедността и стремежът към достигане за тях и за техните деца и близки, на стоки и 
услуги (включително образование и здравни услуги), които са осигурени и достъпни 
само за една част от съвременното общество. В тази ситуация проституцията едва 
ли е свободен избор за много от жените, въвлечени в нея. Веднъж попаднали в 
проституцията, те са подложени на жестока експлоатация от техните сводници,  от 
престъпни мрежи, от техни клиенти, което още веднъж е израз на отношения на 
неравенство между мъжете и жените. 
 Социално-икономическата обстановка в България коренно се различава от тази 
в развитите западни страни, в част от които проституцията е институционализирана в 
определни региони (Германия, Холандия). Под съмнение е и правилността на 
политиката в тези страни – политика, която не само не води до намаляване на трафика 
на жени с цел сексуална експлоатация, но води до пролиферация на секс-услугите, до 
комерсиализация и до принизяване на образа и ролята на жените в обществото. Не е 
случайно, че в болшинството от европейските страни политиката следва общественото 
мнение, което не е в полза на легализация на проституцията. 

Поради глобализацията на горепосочените  явления, в България също сме 
свидетели на упорито и обидно тиражиране на образа на жените като сексуални обекти 
чрез медиите и рекламите. Едно решение за институционализиране на проституцията 
само ще потвърди  тези неблагоприятни тенденции и ще засили неравенството на двата 
пола в обществото.  
                                                           
1 Повече информация за Европейското женско лоби може да бъде намерена на 
www.womenlobby.org 
 



 Преди да се предприемат каквито и да било мерки на подражание на 
политиката по отношение на проституцията в други страни, би следвало да се приеме 
последователна политика за гарантиране на социално-икономическите права на 
гражданите, на равните възможности на всички за достъп до образование, 
здравеопазване, на един адекватен стандарт на живот в България. Именно спазването 
на тези стандарти ще доведе до достойно членство на България и на всеки български 
гражданин в Европейския  съюз.  
 С оглед на всичко това се надяваме, че една бъдеща политика по отношение на 
проституцията в България ще бъде изработена чрез консултации с гражданското 
общество.  
 Междувременно, приканваме всички организации и граждани, заинтересовани 
от тази тема, да изкажат своето становище. 
 
 
Българско женско лоби 
 
Изпълнителен координационен комитет: 
Фондация „Български център за джендър изследвания” – София, с клонове в Плодвив, 
Силистра, Хасково и с представителство в Горна Оряховица 
Асоциация „Деметра”- Бургас 
Фондация „Център Надя” – София 
 
Членове: 
Фондация „ Джендър проект в България” 
Женско дружество „Екатерина Каравелова” – Силистра и др.  
Съюз на жените «Проксен» - Каданлък 
Сдружение «Анима Матрис» 
Женско ромско сдружение „Добра майка” – с. Вардун 
Асоциация „SOS – Семейства в немилост” - Варна 
Фондация „Център за изследвания и политики за жените” – София 
Българска асоциация на жените с юридическа професия 
Асоциация „Достоен живот” - София  
Асоциация «Жени в науката» 
Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" – Велико Търново 
Женско сдружение – Равни възможности към АДС 
 

 
 
 

 

 

   


