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УВОД
Тази публикация е създадена по проект „Ускорен отговор
срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в
градовете от Източна Европа и Централна Азия“, осъществен
от Фондация „Инициатива за здраве“ и Сдружение „Здраве
без граници“. Проектът се реализира в периода 2017-2019 г. в
пет града от Източна Европа и Централна Азия, един от които
беше София.
Като част от усилията за създаване на благоприятна среда
за превенция на ХИВ на градско ниво проектът адресира
проблемите, свързани с проявите на дискриминация и
нарушаване на правата на хората от уязвимите общности.
Обществената стигмата, дискриминационното отношение и
нарушените права на хора, които са уязвими към ХИВ, водят до
страх и затваряне и затрудняват достъпа до услуги и лечение,
което от своя страна намалява възможностите за ефективно
обхващане на уязвимите общности с превантивни услуги.
В периода септември 2017 – декември 2019 в рамките на проекта
беше разкрита програма за безплатна юридическа подкрепа
на хора от уязвими общности, която достигна до общо 50
човека, консултирани от адвокатите Наташа Добрева, Христо
Копаранов и Деница Любенова. Опитът на адвокатите е описан
тук.
В периода март 2018 – септември 2019 беше проведено
проучване за установяване на прояви на дискриминация сред
хора в риск от заразяване с ХИВ посредством анкета, проведена
чрез интервю и онлайн сред общо 507 лица от уязвимите
общности. Резултатите от проучването са представени в тази
публикация. Събирането на данните беше осъществено от
Фондация „Цeнтър за хуманни политики“, Фондация „Здраве и
социално развитие“ и CheckPoint София. Автор на доклада от
проучването е Емилия Насева.
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Програма за безплатна
юридическа подкрепа на
хора от уязвими общности
Опитът на Наташа Добрева

Казвам се Наташа Добрева и съм правозащитник - магистър
по Международно право по Права на човека. Вписана съм в
Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Специализирам правно
представителство пред Европейския съд по правата на човека в
Страсбург, където съм спечелила 12 дела. Адвокатската ми практика
е насочена към наказателното право и към съдебни спорове с
държавни служители и институции. Защитавам представители
на малцинствените и уязвими групи от нашето население,
включително, малолетни и непълнолетни; деца, без родителска
грижа; малтретирани арестанти; лишени от свобода; религиозни и
етнически малцинства; чужденци, пребиваващи в България; жени,
жертви на сексуална експлоатация; секс работници; наркозависими;
бездомни хора; транссексуални хора и др.
Работих по проект Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН
и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от
Източна Европа и Централна Азия през периода от м. септември
2017 г. до м. декември 2019 г., чрез предоставяне на правна помощ –
както под формата на групови обучения, така и под формата на индивидуални консултации. При стартирането на проекта, изнесох
обучителна лекция пред моите колеги от трите национални организации-изпълнители на проекта, върху основни права на секс работниците. В хода на проекта, проведох няколко групови обучения на
посетителите на дневния център за хора със зависимости „Розовата
къща“ и нейния екип. Също така, водих неколкократно обучителни
лекции пред секс работници. Темите на обученията бяха винаги свързани с разясняване на ситуациите, представляващи нарушения на
техните права; на начините да защитят интересите си; с представяне
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на подобни спечелени дела от други хора със същите проблеми и т.
н. Най-вече, периодичните срещи целяха да създадат доверителна
връзка между мен и обучаващите се, така че правната услуга да се
запази и след приключването на проекта.
Към мен се обръщаха за помощ хора от най-ниските и бедни
слоеве на обществото – бездомни хора с опиоидна зависимост и жени,
работещи в улична проституция. Повечето от тях срещнах на живо
по време на обученията. Там намерихме време да обсъдим и техни
конкретни проблеми или образувани дела, в които участват. Други
се свързаха с мен посредством информационни брошури, които се
раздаваха на хартиен носител. Имаше и случаи, в които срещата
между мен и клиента се осъществи чрез посредник – социален
работник или психолог, който познава клиента отпреди и го насочва
към мен. Веднъж дадох консултация на друг колега – адвокат Калин
Ангелов. Подкрепих с аргументи от практиката на Европейския съд
по правата на човека защитата му по наказателно дело на мъж с
множествена склероза, който се лекува с марихуана.
Наркозависимите-мъже търсеха съвети по наказателни дела, в
които участват като подсъдими за извършени престъпления. Аз поех
само едно от тази конкретна група оплаквания, за което ще разкажа
по-надолу. Останалите пренасочвах към Националното бюро за
правна помощ. Наркозависимите-мъже също така докладваха за
незаконни задържания за 24 часа в полицейските управления, където
е използвана и ненужна физическа сила спрямо тях. Трябваше да се
разреши, също, ситуация на регистрирано търговско дружество с
управляващ и представляващ – наркозависим, което му пречеше да
кандидатства за социални помощи.
Наркозависимите-жени бяха малцинствена суб-група в
общността и консултациите с тях бяха по-малко на брой. Една от тях
търсеше информация как да се лекува по време на изтърпяване на
наказание „лишаване от свобода“ в Сливенския затвор. Друга искаше
да обжалва заповед на Агенция „Социално подпомагане“, с която
детето й се вписва в регистър за осиновяване. Трета се интересуваше
от наказателна отговорност на нейния партньор за заразяването й с
Хепатит С по полов път.
Представлям и едно семейство - мъж и жена, които имат история
с употреба на забранени вещества и метадоново лечение в миналото
си. Тогава полицията е извършила незаконно претърсване на
апартамента им и изземване на канабис не по установените правила
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на НПК, в резултат на което са ги оправдали по повдигнатите им
обвинения. Сега, те на свой ред съдят Прокуратурата и претендират
обезщетение за вреди.
Освен самите зависими, са ме търсили и техни близки или
роднини. Такива хора ми се обаждаха по телефона за консултация
относно настаняване за принудително лечение на зависимия.
Многократно съветвах клиентите на „Розовата къща“ да
кандидатстват за пенсия, било то заради т.нар. „токсикомания“ по
смисъла на Наредбата за медицинска експертиза, било то заради ХИВ
статус, но никой не предприе такива стъпки. Докладва се системно за
липса на личен документ, което прегражда всякакъв достъп до права.
Секс работниците имаха разнородни проблеми, например,
експлоатация на труда им от страна на сводници; трудност да
самоорганизират работата си, така че да не попадат под разпоредбите
на Наказателния кодекс и др. Добра доверителна връзка създадох с
жена, работила 11 месеца в публичен дом, където е била принуждавана
от съдържателите да им дава 50% от доходите си. В момента, тази
жена съди сводниците и претендира да й върнат тези 50%. Делото е
висящо в Софийски районен съд.
Бих искала да опиша един-два по-забележителни случая.
Единият е успешно обжалване на заповед за задържане за 24 часа.
Задържането е сериозно вмешателство в правната сфера на човека
– по своя ефект върху свободата на придвиждане, то е приравнено
на наказанието „лишаване от свобода“ в затвор. Поради това, то е
предвидено в Закона за МВР като крайна мярка и то в изрично
изброени случаи. Конкретно с моя клиент, нито един от тези случаи
не е бил налице. Полицейският служител е попълнил в заповедта
като основание за задържането номера на дадена проверка, по която
се работи и която няма нищо общо с моя клиент. Съдът установи,
че не само заповедта е издадена без законово основание, но е
издадена в противоречие с целта на Закона за МВР, която е да се
осуети извършващо се престъпление и заподозреният да бъде спрян
и идентифициран. Вместо това, моят клиент е бил задържан с цел
сплашване и назидание. СДВР дори не обжалва съдебното решение
и то веднага влезе в сила. На базата на това решение, клиентът ми
сега ще претендира обезщетение за вреди, а полицайският служител
ще бъде дисциплинарно проверен.
Другият случай е наказателно дело за шофиране след
употреба на лекарства със сънотворен ефект. Този случай касае
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дискриминационна разпоредба в българския Наказателен кодекс
и по него в момента изготвям жалба до Европейския съд по
правата на човека в Страсбург. По-конкретно, нашият Наказателен
кодекс предвижда, че при определени условия (ниско наказание;
чисто съдебно минало и др.) извършителят на престъпление се
освобождава от наказателна отговорност и вместо това му се налага
административна глоба. При това положение, извършителят запазва
чистото си съдебно минало и се отбелязва като „НЕОСЪЖДАН“.
Тази разпоредба не се прилага, обаче, когато „деецът е бил в пияно
състояние или след употреба на наркотични вещества или техни
аналози“ (чл. 87а, ал. 7 от НК). Т.е. законът пряко дискриминира
престъпници със зависимост към алкохол и наркотици, като ги
третира различно (по-неблагоприятно) в сравнение с престъпници
без зависимост. Зависимостта е вид увреждане, а дискриминацията
по признак увреждане е забранена:
Конвенция за правата на хората с увреждания, Член 5:
„Държавите - страни по настоящата конвенция, забраняват
всякаква дискриминация по признак на увреждане и гарантират на
лицата с увреждания равноправна и ефективна защита от закона
срещу всякаква дискриминация на каквито и да било основания.“
По това дело не успях да спечеля оправдателна присъда, но се
преборих за възможно най-ниското наказание – 3 месеца лишаване
от свобода, условно. Макар за това престъпление да се предвижда
минимум 1 година лишаване от свобода, убедих съдиите, че има многобройни смекчаващи вината обстоятелства, най-важното от които –
синдромът на опиоидната зависимост сам по себе си. Поради това,
наказанието падна значително под прага от 1 година.
Ползата, която хората получиха беше, на първо място,
информация – информация за тяхното положение в правната
система и за правата им; отговори на конкретни въпроси, които
ги интересуват и т.н. Второ, тази информация беше навременна и
компетентна. Макар да е вярно, че Националното бюро за правна
помощ предоставя безплатна правна помощ и теоретично може
да замести правната услуга по настоящия проект, на практика
дейностите не са сравними. От една страна, достъпът до Бюрото
изисква неминуемата бюрокрация и чакане да се обработи
заявлението и да се разпредели конкретен адвокат, което отнема
седмици. От друга страна, голяма част от регистрираните адвокати
са или неопитни (току що завършили университет) или без никаква
специализация и знания в областта на правата на човека, в частност,
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правата на уязвими групи от обществото, каквито са зависимите
и секс работниците. По настоящия проект, клиентите получаваха
консултация веднага или до няколко часа след запитването, от
високоспециализиран адвокат с над 10-годишна практика по
международно право по права на човека.
На второ място, хората получиха доза овластяване поради
човешкото, недискриминиращо отношение към тях от страна на
професионалист с авторитетна позиция в обществото - адвоката.
На трето място, конкретните клиенти, с които работих,
получиха удовлетворение, радост, чувство за лична значимост и за
възстановена справедливост, в резултат на спечелените дела.
Трудностите за мен бяха първоначално да се ориентирам в
нивото на проблемите и да „сляза“ до базисните необходимости на
хората. Тях не ги интересуваше международно право, справедливост
и борба за права, а как да си направят изследване при лекар, как
да не ги бият полицаи и къде да спят довечера. Трудно беше да се
срещнем по средата и те да разберат аз какво мога, а аз да разбера
на тях какво им трябва. Хората не се интересуваха от водене на
(дългосрочни) дела, а от отстраняване на дадена пречка за деня.
Трудно ми беше да ги мотивирам да мислят в перспектива. Трудно
ми беше, например, да мотивирам човек с повдигнато обвинение да
се бори за оправдателна присъда. Този човек поддържаше вътрешна
убеденост, че е виновен и че заслужава наказание. Преодоля я
чрез информираност – разясних му много пъти и на достъпен език
какви са правните последиците от пледиране „ВИНОВЕН“ и от
пледиране „НЕВИНЕН“; насърчих го да вземе второ мнение (отново
си сътрудничихме с адв. Калин Ангелов).

до редки правни казуси. Аз вярвам в силата, която има видимостта
на малцинствените групи и проблемите им, за постигане на промяна.
Колкото по-видими са те, толкова са по-безобидни, нормални
и свързани по нещо с останалите хора. Когато аз представлявам
такъв клиент, аз го правя видим – пред шефа на полицая, който
го е задържал, пред юрисконсулта на СДВР, пред съдията, който
гледа делото, пред адвокатите, които ще прочетат после съдебното
решение в базата данни и ще го ползват в своята практика и т.н. Това
ми носи удовлетворение.
На първо място, препоръчвам адвокатът, който е работил по
проекта, да разпространява опита си по всички възможни способи.
Например, в България има „училище“ за адвокати – Център за
обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – в който може да се направи
презентация на проекта пред заинтересуваните професионалисти. На
второ място, важно е ангажираните в проекта адвокати от различни
държави да обменят опита си и да си дават идеи един на друг.

Но след като веднъж намерех клиент за работа, трудности
нямаше. Хората със зависимости и секс работниците са лесна мишена
за злоупотреба и нарушаване на права. Предполага се, че те нямат
достъп до правна помощ, а и дори да имат, няма да потърсят защита,
тъй като самите те могат да се инкриминират в нелегална дейност
и да понесат наказание. Това улеснява произвола, когато се касае за
работата на правоприлагащите органи на терен с тези групи хора. По
тази причина, правонарушенията са очевидни и лесни за оспорване
и безпроблемно се обявяват за незаконни в съда.
Работата ми по този проект ми беше изключително интересна
и предизвикателна, не само от гледна точка на човешките
взаимоотношения по линията адвокат-клиент, но и поради достъпа
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В рамките на изпълнение на проекта съм подготвил и конкретни
документи, с помощта на които да бъдат защитени правата на лицата.
Осъществил съм и процесуално представителство.

Програма за безплатна
юридическа подкрепа на
хора от уязвими общности
Опитът на Христо Копаранов
Аз съм Христо Копаранов и работя като адвокат от началото на
2010 с опит преди всичко в различни административни производства,
например по Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на
потребителите, Закона за защита от дискриминация и др. Ръководя
практиката по Конкурентно и потребителско право в адвокатско
дружество „Попов, Арнаудов и партньори“. В това си качество
съм консултирал редица корпоративни клиенти за съответствие
на дейността им с изискванията на всички закони в това число с
правната рамки, гарантираща защита на правата на служители,
клиенти и др. В рамките на програмата за социална отговорност на
кантората съм участвал в подготовка и представителство по знакови
дела за признаване на права, свързани с еднополови партньорства.
Изпълнявал съм конкретни проекти с възложител организации за
защита на човешките права, както и съм оказвал правна помощ за
защита на човешките права на лица от уязвими групи, в това число,
когато са били налице основанията за това, на pro bono база.
В периода от пролетта на 2019 г. до края на 2019 г. изпълнявах
договор по проект Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и
туберкулоза сред ключовите общности в градовете от
Източна Европа и Централна Азия като съм предоставял правни
услуги на застрашени от дискриминация лица от уязвими групи
и по-конкретно на гей-мъже, подложени на различни форми на
дискриминация или насилие, основани на сексуалната ориентация
или здравния статус. В тази връзка съм предоставил правни
консултации по конкретни запитвания относно притежаваните
права и уредбата съгласно действащото законодателство, както и
съм предоставил правни съвети за справяне с конкретни ситуации и
възможните правни действия, които биха могли да бъдат предприети.
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В хода на изпълнение на проекта бях потърсен за правно
съдействие предимно от гей-мъже, живеещи и работещи в София
под 30 г. Част от тях са с открита сексуална ориентация, което е и
причина за потърсената правна помощ, тъй като са ставали жертва
на дискриминация или различни форми на агресия. Друга група
хора са такива, които не са с открита сексуална ориентация и именно
това е било причината да бъдат поставени в ситуация, при която
от една страна да имат нужда от правна помощ и от защита срещу
действия срещу тях, но от друга страна да не могат да се обърнат
„по каналния ред“ за подкрепа. Част от тях например са ставали
жертва на унизително отношение на работното място, но страхът
от последващата реакция на останалите колеги и на работодателите
им не им е позволявал да предприемат съответните действия. Част
от възползвалите се от правната помощ са лица със специфичен
здравен статус, в това число неоктриваем положителен хив-статус,
или страдащи от други заболявания. Типичен профил на обърнали се
за помощ е и на млади гей-двойки, имащи интерес към осиновяване
или отглеждане на деца.
Основният канал, чрез който са се свързвали с мен, е през
социалните мрежи, най-често след като са насочени от някой,
запознат с проекта. Един от големите проблеми при предоставяне
на правна помощ за лица от тези уязвими групи е преодоляване
на срама от ситуацията, заради която са потърсили правна помощ,
и недоверието. Не е случайно, че с част от тях се познавам преди
проекта, което им е помогнало да се обърнат към мен в качеството
и на приятел, а не само на адвокат. Стигмата, която съществува в
обществото, както по отношение на гей-мъжете, така и по отношение
на хив-позитивни лица, води до това, че хората не желаят да споделят
проблемите, с които се срещат, и често предпочитат да преглътнат
ситуацията, пред която са изправени, вместо да потърсят правна
помощ. В повечето случаи, когато правната помощ е представлявала
съвет за подходящите от юридическа гледна точка последващи
действия, например жалба до работодател от дискриминационно
отношение на колеги, потърпевшите не желаят да предприемат тези
действия, което, за съжаление, намалява и ползата от предоставените
правни услуги, защото те остават на нивото на консултация, но в
много случаи не се превръщат в конкретни действия, чрез които
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реално да се преодолее конкретната ситуация.
Най-честите случаи, заради които имаше запитвания за правна
помощ, са свързани с дискриминационно отношение, в това число в
работна среда, под най-различни форми – от враждебна среда, през
директни обиди и заплахи от колеги, до уволнения със заплахи за
разкриване на здравословен статус. Сред по-тежките проблеми, макар
и сред по-малко хора, са претърпяно насилие от страна на интимен
партньор, както и случаи на сексуално насилие. Запитвания за
консултации имаше и във връзка с правната уредба на възможностите
за сключване и признаване на бракове, както и изобщо уреждане на
личните и имуществени отношения между двама партньори. От потежките като работа случаи е консултацията и представителството
във връзка с получаване на право на пребиваване в България на
съпруг на български гражданин, с когото имат сключен договор във
Великоблитания.
Повечето от случаите са под формата на консултация и липсва
обратна връзка от потърсилите правна помощ лица, дали са предприели
последващи действия за защита на своите права и дали проблемите
са били разрешени. В някои от случаите на дискриминационно
отношение са получени извинения или има данни, че са
предприети конкретни мерки от работодателите за подобряване на
положението. Един от по-неприятните случаи, които ясно показват
нуждата от дискретна правна помощ, е случай с прекратяването на
трудовия договор на служител с неоткриваем хив статус, за който
работодателят е разбрал. В нарушение на изискванията на трудовото
законодателство на служителя е било предложено да напусне по
взаимно съгласие със заплаха, че ако това не се случи, че бъде уволнен
дисциплинарно като е бил заплашен и с разкриване на здравословния
му статус. Това е типичен пример за грубо нарушаване едновременно
на трудовото, антидискриминационното законодателство, както и
законодателството за защита на личните данни. Особено опасното
в такъв тип отношение на работодателите е, че поставя работника,
член на уязвима група, в изключително неблагоприятна позиция и
имайки предвид цялостната среда в редица предприятия, както и
като цяло средата в обществото и демонстрираното отношение от
регулаторните органи, е възможно опитът за защита на правата на
дискриминирания да доведат до влошаване на неговото положение
най-малкото в краткосрочен план. Основната полза от работата по
такива случаи е информирането на лицата от уязвими групи какви
са техните права и какви са законовите им възможности за защита
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от правна гледна точка, но проблемите далеч надхвърлят правната
страна на нещата. При по-леките случаи на дискриминация, особено
когато лицата са с открита хомосексуална ориентация, самата намеса
на адвокат, дори и без да се намеси реално, а само чрез подготовка
на текст за жалба, помага за разрешаване на ситуацията. В повечето
случаи работодателите или колегите, които подлагат лицата от
уязвими групи на негативно и дискриминационно отношение, спират
с него, поне временно, след като им стане ясно, че от това могат да
последват правни последици за тях. Не така стоят нещата при потежките случаи на дискриминация, особено при лица със скрита
хомосексуална ориентация, които не желаят да направят своето
разкриване или най-малкото не желаят да го направят, притиснати от
ситуацията и то в негативен контекст. Работата по проекта затвърди
впечатлението ми, че за тези случаи чисто правната помощ не е
достатъчна и за да е налице конкретно чувствително подобрение, е
необходимо както многостранна работа по конкретните случаи, така
и работа в много насоки за подобряване на цялостната ситуация –
в това число работа във връзка с отношението и на нарушителите,
и на жертвите към случаите на нарушени права. От правна страна
е необходима и не само работа за конкретни казуси на конкретни
лица, но и сериозна работа с държавните институции, които да
могат да се превърнат в реално и бързо средство за преодоляване
на проблемите, а не, както за съжаление има усещане, че е в много
случаи, в причина за допълнителни проблеми.
Друга група случаи, които си струва да се посочат, са свързани
с отношението именно на институциите и на администрацията
към определени права. Такъв е например случаят с работата по
признаване на качеството „съпруг“ за целите на предоставяне на
право на пребиваване. Макар европейското право да е категорично и
да има практика и в България, че за целите на правото на пребиваване
на територията на ЕС, „съпрузи“ да могат да са и лица от един пол,
при административното производство по предоставяне на право
на пребиваване, което към момента е висящо, са налице редица
спънки и затруднения. Част от тях се дължат на състоянието на
законодателството, но друга част са по причина на отношението на
администрацията. На няколко пъти в хода на процедурата, при това
в присъствието на адвокат, двамата съпрузи се наложи да изтърпят
пренебрежително отношение на границата на допустимото или
дори отвъд него. Впечатлението ми е, че именно придружаването от
адвокат направи производството по-гладко и възможно, докато иначе
цялото производство би могло да се окаже практически отказващо.
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Правните и чисто практически спънки, затруднения и усложнения,
с които в конкретния случай се сблъскахме, могат да бъдат решени
именно чрез специализирана адвокатска помощ. Впечатление прави,
че за да могат не само да ползват равни права на територията на
България, като в другите държави от ЕС, но изобщо, за да могат да
живеят заедно, двама съпрузи, законно омъжени в държава членка,
се налага да преодоляват допълнителни пречки. За някои от тях
усещането е, че бяха провокирани именно от „нестандартната“ за
България ситуация на еднополов брак. При успешно уреждане на
този случай, това би бил ясен сигнал, че и в България е възможно да
се упражняват правата, които ЕС ни дава.
По мое мнение ползата от работата ми по проекта е основно
в две насоки – едната е повече правна и конкретна, а другата погенерална. На първо място в конкретните случаи всички, които са се
обърнали към мен, са получили реална представа каква е правната
оценка на тяхната ситуация и какви действия са възможни за
ефективното й подобряване. Оттам нататък решението дали ще се
предприемат такива действия е тяхно, но важното е, че могат да го
вземат при наличие на достатъчно информация. Разбира се, когато се
предприемат конкретните действие и те доведат до реален резултат,
ползата е напълно осезаема и конкретна. За съжаление много пъти
това не може да стане поради нежеланието на самите потърпевши,
свързано и със страха да не се влоши допълнително положението.
Втората основна полза от работата ми по проекта е, че в рамките на
него тези хора, които са се обърнали към мен, но и тези, които не са,
но биха при необходимост, могат да имат усещането за подкрепа и
за поне известна сигурност, че в случай на необходимост биха имали
професионална адвокатска подкрепа, съчетана с необходимото
позитивно и разбиращо отношение.
Основната трудност в работата беше преди всичко недоверието
в институциите и страха, че нищо няма да се подобри, а напротив, че
ако някой започне да защитава правата си, положението ще се влоши.
Това е и причината да няма обратна връзка за последващото развитие
по редица консултации и да ми е трудно да преценя реалната полза
от работата. Друга трудност е свързана и с принципното недоверие.
Обикновено става въпрос за доста лични казуси, при които не е лесно
да бъдат споделени. На моменти в работата се усещаше стремеж
да бъде споделено колкото се може по-малко. С хората, които се
довериха за проблемите си, успяхме да преодолеем този проблем,
но той така или иначе стои. Външни проблеми, които са не толкова
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свързани с работата, колкото са и причина за нея, са отношението
на все още изключително голяма част от обществото към лицата от
уязвими групи и изобщо към лицата, които по какъвто и да е признак
са „различни“.
Въпреки трудностите работата по проекта несъмнено е
удовлетворяваща. Единствената причина удовлетворението да
не е пълно е, че винаги може да се направи още, да се достигне до
повече хора, които по някаква причина не са разбрали или не са
пожелали да използват безплатната правна помощ. Липсата на пълно
удовлетворение идва и от това, че в много случаи администрацията
или обществото просто не позволяват да бъде постигнато всичко за
нормализиране на положението на лицата от уязвимите групи или
не позволяват то да бъде постигнато веднага. Но всяка една, дори и
малка победа, носи изключително удовлетворение. Дори само това
да видиш развълнуваната реакция, когато някой получи извинително
писмо за нанесени обиди, си струва усилията. Както и това да знаеш,
че макар и за няколко души е станало възможно да получат нужната
им отказвана информация или да получат достъп до необходимото
лечение, или да се нормализира работната им среда. Разбира се,
наред с удовлетворението, стои и усещането, че трябва да се направи
още много.
Една от най-важните препоръки е за повече видимост и
публичност на проектите. Ако потърпевшите членове на уязвимите
групи имат основания да искат максимална дискретност и
анонимност, то успехът на подобни проекти зависи изключително
много от тяхната видимост. Тя от една страна е ясен сигнал, че някой
стои зад хората от уязвимите групи и е на тяхна страна, когато имат
нужда от помощ, а от друга страна би позволила достигане до повече
хора. Едно от препятствията по проекта беше именно недостигането
на информация за програмата до лица, които биха имали нужда от
нея.
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МЕТОДОЛОГИЯ

РЕЗУЛТАТИ

Това проучване е реализирано в рамките на проект „Ускорен
отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности
в градовете от Източна Европа и Централна Азия“, осъществен от
Фондация „Инициатива за здраве“ и Сдружение „Здраве без граници“.
Целта на проучването е да се установят проявите на дискриминация
сред представителите на групите в най-висок риск от заразяване с
ХИВ – инжекционно употребяващи наркотици (ИУН), мъже, които
правят секс с мъже (МСМ) и секс работници. Част от респондентите
се оказаха хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), без да са насочено
търсени за включване в проучването. Представителите на тази група
са особено уязвими към дискриминационни прояви не само като
представители на една от групите за превенция, но и като лица с
ХИВ.

Проучването събра общо 507 анкети, от които 102 бяха набрани
онлайн, а останалите 405 – от сътрудниците на терен.
За инжекционна употреба на наркотици са съобщили 279 лица,
като МСМ са се определили 208, секс работници са 57, а ХЖХИВ –
81. Не са дали отговор 6 лица. Сборът на респондентите надхвърля
общия брой участници (507), тъй като част от тях имат повече от
един риск: 108 човека са с два риска, а 8 – с три.

Вторична цел на проучването е да предостави на респондентите
контакти на юристи, които могат да окажат правна подкрепа в случай
на дискриминация.
През периода март 2018 – септември 2019 беше проведена
теренната фаза на проучването. Данните са събирани чрез интервю
от сътрудниците на терен, които работят по превенция на ХИВ сред
тези групи, както и онлайн, чрез анкета, качена в Google Формуляри.
Въпросите за дискриминация са свързани със събития,
настъпили от началото на 2018 г.
Резултатите са обработени с помощта на Excel и SPSS.
Поради характера на набиране на респонденти (извадка сред
отзовалите се), резултатите са представени предимно описателно.
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Фиг. 1. Разпределение на лицата според принадлежността им
към групите за превенция (абсолютен брой; относителен дял)
Сред ИУН е най-нисък делът на лицата със смесен риск, сред
МСМ е по-висок, сред секс работниците нараства, но е най-голям
сред ХЖХИВ. Това е обяснимо, тъй като те са групата, която не е
търсена съзнателно.
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ИУН
Демографски данни
От включилите се в проучването 279 ИУН, трима от всеки четирима
(74,6%) са само инжекционно употребяващи наркотици; 5,7% са и МСМ;
0,7% са с МСМ-поведение и ХИВ; 6,8% са и секс работници; 0,7% продават
секс и имат ХИВ, а 11,5% - живеят с ХИВ. Общо 25,4% от всички ИУН имат
втори (24%) или трети риск (1,4%).
Фиг. 2. Разпределение на лицата със смесен риск във всяка от
целевите групи (относителен дял)
Резултатите са представени по групи (ИУН, МСМ, секс
работници и ХЖХИВ), като респондентите с повече от един риск са
разгледани като отделна група, а лицата, които не са дали отговор, са
разгледани само в сравнителен план спрямо другите групи.
Проучването е проведено на територията на град София, но в
него са попаднали и 22 респондента (4,3%), които не живеят в града
– 16 от областен град, 2 от малък град и 4 от село. Вероятно при
отговорите си са имали предвид своето месторождение, докато се
предполага, че постоянно пребивават в София.

Фиг. 3. Разпределение на рисковете сред ИУН (абсолютен
брой; относителен дял)
Над половината от ИУН са съобщили, че принадлежат към
българския етнос, 43% - към ромския, а 2,5% - към друг.
120
43,0%

7
2,5%

152
54,5%

Български
Ромски
Друг
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Фиг. 4. Разпределение на етническата принадлежност сред
ИУН (абсолютен брой; относителен дял)

Сред ИУН преобладава мъжкият пол (70,1%), докато жените са
под една трета (29,9%). Живеещите извън столицата са едва 2,2%.

им:

Едва трима човека са описали ситуацията около задържането

„Ежедневно ме спират за проверки и като пешеходец и като
шофьор. Тарашат ме и мен и колата под претекст, че имало акция,
но никога не предоставят легитимен документ (заповед) за акцията. Не се легитимират със служебни карти. Приличал съм им на
наркоман или дилър или терорист. Събличат ме по слипове насред
улицата в центъра на София без причина. Обискират ме без заповед
или разрешение. Ровят в личните ми вещи. Ежедневно. Вече живея в
стрес. Затворил съм се и изпитвам страх да излизам и да се разхождам спокойно на улицата.“

83
29,9%

Мъж
Жена
195
70,1%

„Задържан съм само защото съм на място на което се събират
хора които са в програма за подържащо лечение с метадон.“
Фиг. 5. Разпределение на ИУН по пол (абсолютен брой; относителен дял)
Резултати от анкетата
Почти всички ИУН съобщават, че от началото на 2018 г.
полицаите са се държали с тях по различен начин, отколкото към
други хора. Половината от тези лица са били задържани за 24 часа
в районни полицейски управления през последните 14 дни. Едва
половината от задържаните, обаче, пазят заповедта за задържане.
100,0%

„Пребъркват ме при наличие на документи и без причина“
Малко над половината ИУН са съобщили, че в здравно заведение
им е била отказана медицинска помощ или са се държали с тях
неуважително, защото са разбрали, че взимат наркотици. На един от
петима в лекарски кабинет е отказвана рецепта за противозачатъчно
или безплатен продукт за предпазване от нежелана бременност. 0,7%
са били убеждавани да се подложат на стерилизация или им е била
извършена такава. Над половината са били третирани неравностойно
от представители на социалните служби.

92,8%

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

50,2%

51,7%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Струвало ли Ви се е от началото на Ако „да“: Бил/а ли сте задържан/а
2018 г., че полицаите се държат с за 24 часа в РПУ през последните 14
Вас по различен начин, отколкото с
дни
други хора (да се държат грубо, да
Ви задържат без причина, да се
възползват от поста си по някакъв
начин и т.н.)

Пазите ли копие от заповедта за
задържане

Фиг. 6. Разпределение на ИУН според отговорите им на въпрос
1 от анкетата (относителен дял положителни отговори)
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Фиг. 8. Разпределение налошо
ИУН
отговорите
имнана
въпрос Васспоред
на работното
място подобряване
състоянието
на осигурява
медицинските лица да медицински продукт за са Ви извършвали такава положение, като по
този
само
защото…
хората, даотговори)
се държат с Вас по
си
6,
7,
8
и
9
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анкетата
(относителен
дял
положителни
Фиг. 7. Разпределение
според отговорите
им на въпронеравностоен начин
са се държали на ИУН
предпазване
от
начин Ви вредят
3, 4 и 5 от
анкетата (относителен
дялбременност
положителни отговори)
неуважително
защото са нежелана
На четирима от всеки пет ИУН се е случвало да бъдат третирани
разбрали, че…
неравностойно от представители на съда, прокуратурата или

На един от четирима е отказан достъп до качествено
образование. Близо една трета са били уволнени от работа или с
тях са се държали лошо на работното място, защото са разбрали,
че взимат наркотици. С 13,6% са се държали по неравностоен начин
представители на неправителствени организации (НПО), а на цели
78,5% се е случвало представители на държавната администрация да
ги третират неуважително.
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адвокатурата. На почти всички се е случвало някой друг да се държи
лошо с тях за периода от началото на 2018 г. Една трета от ИУН имат
обвинение за изкарване на доходи по неморален начин. Двама от
всеки трима съобщават за упражнено физическо насилие срещу тях.
Само един човек е съобщил подробности за вида физическо насилие
спрямо него: „Опит за кражба на телефон“.
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30,0%

91,8%

Демографски данни

67,3%

67,3%

32,6%

40,0%

От включилите се в проучването 208 МСМ, двама от всеки
трима (70,2%) са само правещи секс с мъже; 7,7% са и ИУН; 1% са ИУН
с ХИВ; 6,3% са и секс работници; 1,9% продават секс и имат ХИВ, а
13% - живеят с ХИВ. Общо 29,8% от всички МСМ имат втори (26,9%)
или трети риск (2,9%).

32,6%

30,0%
20,0%
Случвало ли ти се е от Случвало ли Ви се е от В момента има ли Случвало ли Ви се е от
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неравностойно от държи лошо с Вас (да доходи по неморален физическо насилие
0,0%
представители на
проявява
начин (чл. 329 от НК)
срещу Вас
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някой друг да се

за изкарване на

някой да упражни

държи
лошо сотговорите
Вас (да доходи
неравностойно на
от ИУН
неморален
Фиг. 9. Разпределение
според
импона
въпро- физическо насилие
представители
на
проявява
начин
(чл.
329
от НК)
срещу Вас
си 10, 11, 12 и 13 от анкетата (относителен дял положителни отговори)
Фиг. 10. Разпределение на рисковете сред МСМ (абсолютен
съда, прокуратурата
дискриминация)
брой;
относителен дял)
Най-често или
съобщаваните
адвокатурата прояви на дискриминация за ИУН
са от страна на полицията, някой друг, съда, прокуратурата и
Ромският етнос съставлява едва 7,7% от участващите МСМ.
адвокатурата, държавната администрация, физическо насилие
Интересен е фактът, че 1% (две лица) са се определили като жени.
(като проява на дискриминационно отношение).
Живеещите извън София са 8,7%.
Участниците
трудно
споделят
подробности
около
осъществените спрямо тях прояви на дискриминация.

Резултати от анкетата
На един от петима МСМ се е случвало полицаите да се
държат по-различно с тях, 13,6% от положително отговорилите са
били задържани в РПУ за последните 2 седмици, но половината от
задържаните пазят копие от заповедта.
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Фиг. 11. Разпределение на МСМ според отговорите им на въпрос
1 от анкетата (относителен дял положителни отговори)
Ситуацията около задържането в полицията е описана от
няколко човека:
„Държали са ми тон и са ме обиждали“
„Подигравки от обиден характер“
„При паспортна проверка на улицата се държат често грубо,
защото съм от ромски произход.“

си 2,

10,0%

2,4%

1,4%

5,0%

2,4%

Случвало ли Ви се е от Случвало ли Ви се е от Случвало ли Ви се е от Случвало1,4%
ли Ви се е от
началото на 2018 г. в
началото на 2018 г. в
началото на 2018 г. в
началото на 2018 г.
0,0% поликлиника/ лекарски кабинет да Ви лекарски кабинет да са
болница/
представители на
медицински
център/ ли
бъде
Ви убеждавали
социалните
Случвало
Виотказана
се е от рецепта
Случвало
ли Ви се е да
от се Случвало
лислужби
Ви се да
е от
метадонова програма/ за противозачатъчно
Ви третират по начини,
началото на 2018 г. в
началотоподложите
на 2018 г.нав
началото
на 2018 г. в
лаборатория да Ви бъде лекарство или да Ви
стерилизираща
които Ви поставят в
болница/
лекарски
кабинет
да Ви далекарски
кабинет да са
отказана помощ
или поликлиника/
бъде отказан безплатен
операция
или реално
неравностойно
медицински
център/продукт
бъде
рецепта
убеждавали
се
медицинските
лица да медицински
за отказана
са Ви извършвали
такаваВи
положение,
като пода
този
са се държали
предпазване отза противозачатъчно
начин Ви вредят
метадонова програма/
подложите
на
неуважително
защото са нежелана
бременност
лаборатория
да Ви бъде
лекарство или да Ви
стерилизираща
разбрали, че…

Случвал
начало
предс
социалн
Ви трети
които В
отказана помощ или бъде отказан безплатен операция или реално да
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Фиг. 12. Разпределение
според отговорите
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начин
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Едва на 3,6% от МСМ е отказан достъп до качествено
образование, един от петима са били уволнени, държали са се лошо
с тях на работното място или им е отказана работа; един от десет
е съобщил за лошо отношение от страна на НПО, а 14,5% са били
третирани по неравностоен начин от представители на държавната
администрация.

„Често на улицата ме спират и ми правят щателни проверки“
Една пета съобщават, че в здравно заведение са се държали
неуважително или са им отказвали помощ, едва на 2,4% им е
отказан безплатен медицински продукт за предпазване от нежелана
бременност, на 1,4% им се е случило да бъдат убеждавани да се
подложат на стерилизация или им е извършена такава, докато при
13,9% социалните служби са ги третирали по начин, който ги поставя
в неравностойно положение.
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По отношение на физическото насилие, няколко човека са
дали подробности:
„Баща ми прояви насилие към мен“
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„В гей заведение получих шамар при скандал“
„Обир денем“
„Партньор“
„Участвах във сбиване“
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неравностойно 7,2% от МСМ, всеки трети съобщава за лошо
отношение от страна на някой друг. Описание на този „друг“ е дадено
от няколко участника:

25,0%

„Napadenie v Borisovata gradina nad men i moi kolega , dokato
rabotehme po programata“

15,0%

„Баща ми, когато разбра че съм гей“
„Бивши колеги“
„Имал съм различни случаи стигали до конфликти с колеги или
случайни хора“
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„Става въпрос за дискриминация и обидни квалификации в интернет пространството.“
„Ученик от същото училище в което уча“
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Фиг. 14. Разпределение на МСМ според отговорите им на въпроси 10, 11, 12 и 13 от анкетата (относителен дял положителни отговори)

Повдигнато обвинение за доходи по неморален начин имат
2,4% от МСМ, а 26,8% съобщават за физическо насилие над тях.

30

2,4%
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Най-често съобщаваните източници на дискриминационно
отношение сред МСМ са от страна на някой друг; упражнено
физическо насилие; полицията; на работното място; в
здравно заведение.

Секс работници

Най-често съобщаваният друг дискриминатор са роднините.
Прави впечатление трудността, с която респондентите споделят
подробности.

От включилите се в проучването 57 секс работници, един от
всеки трима (31,6%) са само секс работници; също толкова (33,3%) са
и ИУН; 3,5% са ИУН с ХИВ; 22,8% са и МСМ; 7% са МСМ и имат ХИВ,
а 1,8% - живеят с ХИВ. Общо 68,4% от всички секс работници имат
втори (57,9%) или трети риск (10,5%).

Демографски данни

Фиг. 15. Разпределение на рисковете сред секс работниците (абсолютен брой; относителен дял)
Над две трети от участващите секс работници принадлежат
към българския етнос, докато ромите са 29,8%, а като други са се
определили 1,8%. Всичките 100% анкетирани секс работници живеят
в София.
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Фиг. 16. Разпределение на секс работниците според етноса им
(абсолютен брой; относителен дял)
Очаквано, женският пол преобладава сред секс работниците –
двама от всеки трима, докато мъжете са 31,6%.
18
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им

39
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Ви задържат без причина,
се работниците според отговорите
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1 от анкетата
дял положителни отговори)
от поста(относителен
си по някакъв
начин и т.н.)

Само един секс работник е описал ситуацията във връзка със
задържането му:
Мъж
Жена

„Бях жертва на сексуално изнудване“
Един от трима секс работника съобщава за отказава здравна
услуга или медицинска помощ, на 12,5% е била отказана рецепта
за противозачатъчни или безплатни продукти за предпазване
от нежелана бременност. Нито един не е съобщил за извършена
стерилизационна процедура или убеждаване за такава. На една трета
се е случвало представители на социалните служби да се държат
неуважително към тях.

Фиг. 17. Разпределение на секс работниците по пол (абсолютен
брой; относителен дял)
Резултати от анкетата
Над четирима от всеки 5 секс работника съобщават за
проявено дискриминационно отношение от страна на полицията,
като половината от тях са били задържани в РПУ през последните 2
седмици. От тях малко над половината пазят заповедта за задържане.
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На 15,8% от секс работниците или техни близки е отказван
достъп до качествено образование, един от петима е имал проблеми
в работата или му/й е отказана работа, на 10,7% се е случвало
представители на НПО да се държат дискриминиращо, а 41,1%
съобщават за неуважително отношение от страна на държавната
администрация.
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или адвокатурата са съобщили 10,4% от секс работниците, докато на
цели 71,4% се е случвало някой друг да се държи лошо с тях. Само две
лица са дали подробности в тази връзка:
„Не искам да коментирам“
„Роднини“

За обвинение за доходи по неморален начин съобщават 16,7%,
а на над половината се е случвало някой да упражни физическо
насилие над тях.
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55,6%

60,0%

40,4%

От включилите се в проучването 81 ХЖХИВ, едва 16% са само
ХЖХИВ; 2,5% са МСМ и ИУН, също толкова (2,5%) са ИУН и секс
работници, 39,5% са ИУН, 4,9% са МСМ и секс работници, 33,3% са
МСМ, а 1,2% - секс работници. Общо 84% от всички ХЖХИВ имат
втори (74,1%) или трети (9,9%) риск.
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Фиг. 22. Разпределение на рисковете сред ХЖХИВ (абсолютен
или адвокатурата
брой; относителен дял)

Най-сериозните дискриминатори за секс работниците са от
страна на полицията, някой друг, упражнено физическо насилие,
държавната администрация, както и съда, прокуратурата или
адвокатурата.

Сред ХЖХИВ малко над половината са българи, ромите са 42%,
а другите етноси – 1,2%.

Участниците трудно дават подробности около преживените от
тях дискриминационни прояви.
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2018
че полицаите се държат с Вас за 24 часа в РПУ през последните 14
задърж

Фиг. 23. Разпределение на ХЖХИВ по етнос (абсолютен брой;
относителен дял)
Един от всеки петима ХЖХИВ е жена, а останалите 77,8% са
мъже. Живеещите извън София са 4,9%.
18
22,2%

прос

63
77,8%

Мъж
Жена

по различен начин, отколкото с
дни
други хора (да се държат грубо, да
Фиг. 25. Разпределение
на ХЖХИВ според отговорите им на въВи задържат без причина, да се
1 от анкетата
(относителен
дял положителни отговори)
възползват
от поста си по някакъв
начин и т.н.)

На малко под половината ХЖХИВ се е случвало да им
бъде отказана здравна услуга или медицинските лица са се
държали неуважително, на един от петима е отказвана рецепта
за противозачатъчно или безплатни медицински консумативи
за предпазване от нежелана бременност. За убеждаване за
стерилизационна процедура или фактическо извършване на такава
съобщават 2,5%. Над половината ХЖХИВ са били третирани
неравностойно от представители на социалните служби.

Фиг. 24. Разпределение на ХЖХИВ по пол (абсолютен брой; относителен дял)
Резултати от анкетата
Близо две трети от ХЖХИВ са съобщили, че полицаите са се
държали грубо с тях, един от трима отговорили по този начин, са
били задържани в РПУ през последните 2 седмици, но едва 14,3% от
тях пазят копие от заповедта за задържане.
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Фиг. 26. Разпределение
според
неравностоен начин
са се държали на ХЖХИВ
предпазване
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На един от петима ХЖХИВ или техни близки е отказван достъп
до качествено образование; почти толкова съобщават, че са имали
проблеми в работата или им е било отказано назначаване. На 21%
се е случвало представители на НПО да се държат неравностойно с
тях, докато половината от анкетираните ХЖХИВ са били третирани
неуважително от представители на държавната администрация.

двама от всеки трима се е случвало някой друг да се държи лошо с
тях. Един участник е съобщил кой е този „друг“ и това е отговорът
„Приятели“.
При 22,5% има обвинение за изкарване на доходи по неморален
начин. Цели 77,8% съобщават за упражнено физическо насилие над
тях. Няколко лица са съобщили повече за преживяното насилие:
„Имам ХИВ. Бях нападнат в бар от пиян мачо. Разкървави
коляното ми. Прибрах се“
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толкова са и МСМ с ХИВ, един от шестима е ИУН и секс работник,
по-малък е дела ИУН, които са МСМ, а всеки десети е МСМ и
секс работник. Незначителни са процентите на участниците,
комбиниращи рисковете МСМ с ХИВ и секс работа, ИУН и МСМ с
ХИВ, ИУН и секс работник с ХИВ, както и секс работник с ХИВ.
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Фиг. 28. Разпределение на ХЖХИВ според отговорите им на въпредставители на
проявява
начин (чл. 329 от НК)
срещу Вас
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Най-сериозните дискриминационни прояви спрямо ХЖХИВ са
упражнено физическо насилие (като форма на дискриминационно
отношение), друг да се държи лошо, полицията, социалните
служби, държавната администрация.
Участниците трудно дават подробности около преживените от
тях прояви на дискриминация.
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Фиг. 29. Разпределение на рисковете сред лицата със смесен
риск (абсолютен брой; относителен дял)
Малко над половината лица със смесен риск са българи, ромите
са 44%, а 1,7% принадлежат към други етнически групи.
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Жените съставляват една пета от всички лица със смесени
рискове, докато мъжете са 72,4%. Живеещите извън София са 5,2%.
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Фиг. 30. Разпределение на лицата със смесен риск по етнос (абсолютен брой; относителен дял)
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За отказана здравна услуга съобщават 43,1% от респондентите
със смесен риск, на 16,5% им е отказана рецепта за противозачатъчни
или достъп до безплатни медицински продукти за предпазване от
нежелана бременност. Нито един участник не е съобщил, че е бил
подложен на стерилизационна процедура или му/й е предлагана
такава. На половината анкетирани се е случвало да бъдат третирани
неравностойно от представители на социалните служби.

Фиг. 31. Разпределение на лицата със смесен риск по пол (абсолютен брой; относителен дял)

Резултати от анкетата
Над две трети от респондентите със смесен риск съобщават,
че полицаите са се държали дискриминационно към тях. Малко
под половината отговорили положително са били задържани в РПУ
през последните 14 дни, но по-малко от 50% от тях пазят копие от
заповедта за задържане.
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Един от петима съобщава за отказан достъп до качествено
образование, на почти толкова лица се е случвало да имат
проблеми в работата или да им бъде отказано назначаване; 18,1%
са били третирани неравностойно от представители на НПО, а над
половината съобщават за неуважително отношение от страна на
държавната администрация.
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от представители на съда, прокуратурата или адвокатурата; при
над две трети някой друг се е държал лошо с тях. Един от четирима
има обвинение за изкарване на доходи по неморален начин. Почти
четири пети съобщават, че са имали случаи на физическо насилие
над тях.
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Сравнение между групите
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Най-голям дял на ромския етнос (над две трети) се наблюдава
сред тези, които не са се определили към коя група принадлежат. На
следващо място са лицата със смесени рискове, ИУН и ХЖХИВ (над
40%). Един от трима е ром сред секс работниците, докато сред МСМ
делът им е най-нисък (под 8%).
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Фиг. 35. Разпределение на респондентите със смесен риск според отговорите им на въпроси 10, 11, 12 и 13 от анкетата (относителен
дял положителни отговори)
Най-големите дискриминатори спрямо лицата със смесен
риск са упражнено физическо насилие над тях (като форма на
дискриминационно отношение); полицията; друг; държавната
администрация; социалните служби.
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Фиг. 36. Разпределение по етнос в различните групи (относителен дял)
Женският пол преобладава сред секс работниците (над две
трети), на следващо място по дял на жените са ИУН и лицата със
смесен риск (малко под 30%). Един от петима е жена сред ХЖХИВ,
сред неотговорилите жените са 16,7%, а сред МСМ 1% са се определили
като жени.
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хора (да се държат грубо, да Ви задържат без причина, да се
възползват от поста си по някакъв начин и т.н.)?“ най-голям дял
положителни отговори се установиха сред групата на ИУН, следвани
от секс работниците и тези със смесен риск, както и ХЖХИВ (делът
на положителните отговори варира от 92,8% до 63%). Най-нисък е
процентът отговорили с „да“ сред МСМ (21,6%).

Фиг. 37. Разпределение по пол в различните групи (относителен дял)
Живеещите извън София са най-много сред МСМ, следвани от
лицата със смесен риск и ХЖХИВ.

Фиг. 39. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 1 (относителен дял на положителните отговори)
Отговорилите положително на предходния въпрос бяха
попитани дали са били задържани в РПУ за 24 часа през последните
14 дни. Най-многобройни сред задържаните са представителите на
групата на секс работниците, следвани от ИУН, лицата със смесен
риск и ХЖХИВ (варират между 51,1% и 37,3%). Най-нисък е делът им
сред МСМ – 13,6%.

Фиг. 38. Разпределение по населено място в различните групи
(относителен дял)

Резултати от анкетата
На въпроса „Струвало ли Ви се е от началото на 2018 г., че
полицаите се държат с Вас по различен начин, отколкото с други

Фиг. 40. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 1А (относителен дял на положителните отговори)
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Само лицата, задържани за 24 часа, бяха попитани дали пазят
копие от заповедта за задържане. Приблизително половината от
тях (най-много сред секс работниците, следвани от ИУН, МСМ и
тези със смесен риск, варират между 58,3% до 47,5%) са отговорили
положително, докато значително по-нисък е делът им сред ХЖХИВ
(14,3%).

Фиг. 41. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 1Б (относителен дял на положителните отговори)
Респондентите бяха попитани „Случвало ли Ви се е от началото
на 2018 г. в болница/ поликлиника/ медицински център/ метадонова
програма/ лаборатория да Ви бъде отказана помощ или медицинските
лица да са се държали неуважително защото са разбрали, че сте…?“.
Най-голям е делът на дискриминираните сред ИУН, следвани от
ХЖХИВ и лицата със смесен риск (между 54,3% и 43,1%). На следващо
място са секс работниците (31,6%), а най-нисък е делът им сред МСМ
(19,2%).

На въпроса „Случвало ли Ви се е от началото на 2018 г. в
лекарски кабинет да Ви бъде отказана рецепта за противозачатъчно
лекарство или да Ви бъде отказан безплатен медицински продукт
за предпазване от нежелана бременност?“ най-голям е делът на
положителните отговори сред ИУН, ХЖХИВ и лицата със смесен
риск (между 20,1% и 16,5%). На следващо място се нареждат секс
работниците (12,5%), докато сред МСМ процнтът им е най-нисък
(2,4%).

Фиг. 43. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 3 (относителен дял на положителните отговори)
Стерилизационна процедура е предлагана или реално
извършена на: 2,5% от ХЖХИВ, 1,4% от МСМ и 0,7% от ИУН.

Фиг. 44. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 4 (относителен дял на положителните отговори)
Фиг. 42. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 2 (относителен дял на положителните отговори)

Социалните служби най-често са третирали неравностойно
ИУН, следвани от ХЖХИВ и лицата със смесен риск (между 59,5% и
50%). На следващо място са секс работниците (31,6%), а най-слабо е

застъпет подобен проблем сред МСМ (13,9%).

Фиг. 45. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 5 (относителен дял на положителните отговори)
На въпроса „На Вас или Ваши близки отказван ли ти е достъп
до качествено образование от началото на 2018 г.?“ най-голям е
делът на положителните отговори сред ИУН, следвани от лицата
със смесен риск и ХЖХИВ (между 26,6% и 19,8%). На второ място се
нареждат секс работниците (15,8%), а сред МСМ този проблем почти
не се среща (3,8%).

Фиг. 47. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 7 (относителен дял на положителните отговори)
Най-често групата на ХЖХИВ са се оплакали от неравностойно
отношение от представители на НПО, следвани от лицата със смесен
риск (21% и съответно 18,1%). На следващо място по честота са ИУН,
МСМ и секс работниците (дяловете варират от 13,6% до 10,7%).

Фиг. 48. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 8 (относителен дял на положителните отговори)
Фиг. 46. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 6 (относителен дял на положителните отговори)
Лошо държание на работното място или отказване да бъдат
назначени се съобщава най-често от ИУН (30,8%), следвани със
сходни дялове от останалите групи – МСМ, секс работници, лица със
смесен риск и ХЖХИВ (между 20,4% и 18,5%).
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Най-често от неуважително отношение от страна на държавната
администрация са се оплаквали ИУН (78,5%). На следващо място са
лицата със смесен риск, ХЖХИВ и секс работниците (между 52,6%
и 41,1%). Най-малък е делът (14,5%) на МСМ, съобщили за такива
проблеми.
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Фиг. 49. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 9 (относителен дял на положителните отговори)
ИУН са най-многобройни при съобщаване на неравностойно
третиране от страна на съда, прокуратурата или адвокатурата
(82,8%), следвани от лицата със смесен риск, ХЖХИВ и секс
работниците (между 50 и 40,4%). Най-малък е делът на хората с
подобни оплаквания сред МСМ (7,2%).

Фиг. 50. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 10 (относителен дял на положителните отговори)
Почти всички ИУН (91,8%) са съобщили, че има и други хора,
които са се държали лошо/дискриминиращо към тях. На следващо
място по честота са групите на секс работниците, лицата със смесен
риск и ХЖХИВ (между 71,4% и 66,7%). Един от трима МСМ (36,5%) е
съобщил за такъв проблем.
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Фиг. 51. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 11 (относителен дял на положителните отговори)
Наличието на обвинения за изкарване на доходи по неморален
начин се съобщава най-често от ИУН (32,6%), докато групите на
лицата със смесен риск и ХЖХИВ са с по-малък дял (съответно 25,2%
и 22,5%). Изненадващо, само 16,7% от секс работниците имат такова
обвинение. Сред МСМ делът им е едва 2,4%.

Фиг. 52. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 12 (относителен дял на положителните отговори)
Лицата със смесен риск най-често съобщават за проявено
физическо насилие над тях, но делът на ХЖХИВ е сходен (съответно
78,5% и 77,8%). Двама от трима ИУН са пострадали от физическо
насилие (67,3%), докато това важи за половината от секс работниците
(55,6%). Един от четирима МСМ съобщава за физическо насилие над
него (26,8%).
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ИЗВОДИ
Най-често съобщаваните дискриминатори за ИУН са от страна
на полицията, някой друг, съда, прокуратурата и адвокатурата,
държавната администрация, физическо насилие (като форма на
дискриминационно отношение).
Най-често съобщаваните източници на дискриминационно
отношение сред МСМ са от страна на някой друг; упражнено физическо
насилие (като форма на дискриминационно отношение); полицията; на
работното място; в здравно заведение.
Фиг. 53. Разпределение на различните групи според отговорите
им на въпрос 13 (относителен дял на положителните отговори)
За да се сравнят групите, резултатите им бяха ранжирани
според броя положителни отговори и на групата с най-висок дял
положителни отговори на всеки въпрос беше присъден ранг 6,
а с най-малък – ранг 1. Така получените рангове бяха сумирани.
Оказва се, че групата с най-висока сума на ранговете, е ИУН. Те са
били поставяни по-често в неравностойно и дискриминационно
отношение. На следващо място са лицата със смесени рискове,
следвани от ХЖХИВ. Сравнително най-малко дискриминационни
прояви е имало към групите на секс работниците и МСМ, но това не
ги поставя в по-добра ситуация, тъй като дискриминацията и към
тези две групи е висока на фона на общата популация.

Най-сериозните дискриминатори за секс работниците са от страна
на полицията, някой друг, упражнено физическо насилие (като форма
на дискриминационно отношение), държавната администрация, както и
съда, прокуратурата или адвокатурата.
Най-сериозните дискриминатори сред ХЖХИВ са упражнено
физическо насилие (като форма на дискриминационно отношение),
друг да се държи лошо, полицията, социалните служби, държавната
администрация.
Най-големите дискриминатори спрямо лицата със смесен риск са
упражнено физическо насилие над тях (като форма на дискриминационно
отношение); полицията; друг; държавната администрация; социалните
служби.
Като цяло, най-честите доминиращи дискриминатори за групите,
са полицията и упражненото физическото насилие (като форма на дискриминационно отношение), но ако се придадат тегла според подредбата на
относителните дялове, с най-високи рангове са полицията и някой друг,
следвани от физическото насилие (като форма на дискриминационно отношение). Останалите са със значително по-ниски рангове.
По отношение на дискриминацията от някой друг, това най-често са
роднини/приятели, но също и непознати, включително и в интернет. Прави
впечатление, че малко участници са дали подробности, т.е. по една или друга
причина се страхуват да споделят.

Фиг. 54. Разпределение на различните групи според скора, измерващ сравнителната дискриминация и неравностойно третиране
(относителен дял на положителните отговори)
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Резултатите от анкетата показват високо ниво на дискриминационни
прояви спрямо групите в риск от заразяване с ХИВ. Тази дискриминация и
неравностойно третиране е пречка за ефективната превенция на инфекцията.
Най-много дискриминационни прояви са съобщавани от ИУН, но всяка
една от групите е подложена на неравностойно третиране. Най-малко са
дискриминационните прояви спрямо МСМ, но следва да се има предвид, че
това не ги прави защитени или неуязвими към дискриминацията.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Анкетна карта
Въпросник за установяване на прояви на дискриминация сред хора
в риск от заразяване с ХИВ
Въпросникът е част от изследване, имащо за цел да установи
проявите на дискриминация сред хората в риск от заразяване с
ХИВ. Въпросникът е анонимен. При установяване на прояви на
дискриминация към Вас, можете да получите безплатна правна
консултация от нашите юристи.
„Дискриминация има тогава, когато е налице официално или неофициално разделяне на индивидите в отделни групи по някакъв техен общ признак, при което им се дават или отнемат дадени права,
задължения и възможности, според групата, към която принадлежат. Отношението към индивидите от различни групи трябва да е
различно, неравноправно и нерационално.“

Следващите въпроси са се отнасят САМО до отношения/действия
към Вас, продиктувани от факта, че взимате наркотици/че сте мъж,
който прави секс с мъже/че предлагате сексуални услуги/че сте
серопозитивен.

Координати на адвокатите, които могат да Ви предоставят правна
консултация в случай, че смятате, че има дискриминация спрямо
Вас, защото взимате наркотици/ сте мъж, който прави секс с мъже/
предлагате сексуални услуги/ сте серопозитивен:
Адвокат ...име............. – мобилен телефон .....изписан.........., e-mail: .....изписан................
Адвокат ......име.............. –телефон .....изписан..........., e-mail: ....изписан...................

Благодарим за помощта!
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Приложение 2. Таблични резултати
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