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Какво представляват дискриминацията и
нетърпимостта?

Дискриминацията във всичките ѝ възможни форми и изражения е една от найчесто срещаните форми на нарушение и злоупотреба с човешките права. Тя засяга
милиони хора ежедневно и е една от най-трудните за разпознаване прояви.
Дискриминацията и нетърпимостта са тясно свързани концепции.
Нетърпимостта е неуважение на традициите и вярванията, различни от
собствените. Тя включва също отхвърлянето на хора, които възприемаме като
различни, например членове на социални или етнически групи, различни от
нашите или хора с различна политическа или сексуална ориентация.
Нетърпимостта може да се прояви в широка гама от дейности – от избягване, през
езика на омразата до физическо насилие и дори убийство.

Дискриминация е налице, когато хората биват третирани понеблагоприятно от други хора в сравними ситуации, единствено по
причина на това, че принадлежат или са възприемани като
принадлежащи на определена група или категория хора.
Видове дискриминация:
- по възраст,
- увреждане,
- етническа принадлежност,
- произход,
- политически убеждения,
- раса,
- религия,
- джендър,
- сексуална ориентация,
- език и култура и др.

Последици за дискриминираните:
- прави ги безсилни,
- пречи им да бъдат активни граждани,
- ограничава ги да развиват уменията си
- спира достъпа им до работа, здравни услуги,
образование или жилище.
Дискриминацията има преки последствия върху
онези хора и групи, които са дискриминирани, но
индиректно има също дълбоки последици върху
обществото като цяло. Общество, в което
дискриминацията е позволена или се толерира, е
общество, в което хората са лишени от свободата
да разгърнат пълния си потенциал за себе си и за
обществото.

Принципите за равенство и липса на дискриминация са заложени
във Всеобщата декларация за правата на човека:
Член 1:
„Всички хора се раждат свободни и еднакви по достойнство
и права“.
Тази концепция за равенство по достойнство и човешки права е
заложена в модерната демокрация, така че държавите са длъжни
да защищават различните малцинства и уязвими групи от
различно третиране.
Член 2 разделя свободата от дискриминацията:
„Bсеки човек има право на всички права и свободи,
провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия.“

ПРЯКА И НЕПРЯКА
ДИСКРИМИНАЦИЯ

Пряка дискриминация - характеризира се с намерението да бъдат
дискриминирани лица или групи

Например:
- когато служба за наемане на работа отхвърля кандидати за работа роми
- или компания за жилищно настаняване не отдава под наем жилища
на имигранти.

ПРЯКА И НЕПРЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ
Непряка дискриминация - когато изглеждащи като обективни разпоредби,
критерии или практики фактически поставят представители на определени
групи в по-неблагоприятно положение в сравнение с другите.

Примери:
– изискване за минимална височина за наемане на пожарникари /което
може да изключи повече жени, отколкото мъже/
- универсален магазин, който не наема хора, които си покриват главата.
И пряката, и непряката дискриминация са забранени от всички документи
за защита на правата на човека.
Непряката дискриминация често е по-разпространена и трудна за
доказване, отколкото пряката.

Въпрос: Чувствали ли сте се някога дискриминирани?

СТРУКТУРНА ДИСКРИМИНАЦИЯ
Основава се на самия начин, по който е организирано обществото ни.
Системата сама по себе си поставя в неблагоприятно положение
определени групи хора.
Действа чрез нормативи, установени практики, модели на отношение и
поведение, които създават прегради, възпрепятстващи постигането на
реална равнопоставеност или еднакви възможности.

Проявяви:
- институционална субективност - механизми, които постоянно допускат
нарушения в полза на една група и дискриминират друга.
- дискриминацията не се корени в преценката на дадено лице по
отношение на друго лице или група от хора, а в институционалните
структури – било те правни, организационни или други.
Начини за справяне:
- държавите да въвеждат не само правни рамки, но също и други
стимули, които да отразяват поведението и това как фунционират
различните институции.
- обучението по правата на човека и т.н.

МНОЖЕСТВЕНА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Всеки един от нас принадлежи или се идентифицира с няколко
социални групи.
Например:
жена от ромски произход с хомосексуална ориентация
- може да бъде обект на множествена дискриминация от
хетеросексуални не-роми;
- - в същото време тя може да е обект на хомофобия в самото ромско
общество и
- обект на расизъм сред гей-обществото.
В повечето случаи множествената дискриминация възниква спрямо
така наречените видими малцинства, жените и хората с увреждания.

МНОЗИНСТВА И МАЛЦИНСТВА
Дискриминацията обикновено е насочена от мнозинствата към
малцинствата.

Принадлежността към малцинство може да е статично или
динамично състояние.
- когато един или повече аспекти на нашата идентичност националност, религия, сексуална ориентация, джендър,
начин на живот, увреждания - са представителни за дадена
група, която представлява много по-малко от 50% от цялото
население на дадена географска територия.
„Тиранията на мнозинството“: ситуация, при която правилото на
мнозинството е толкова деспотично, че тотално не отчита нуждите
и желанията на членовете на малцинствата.
Рамката на човешките права не само защитава гражданите от
репресията спрямо отделния индивид или малка група хора, но е
също така средство за защита на малцинствата срещу
мнозинството.
Въпрос: Сещате ли се за някого, който никога не е изпитал
дискриминация?

РОЛЯТА НА СТЕРЕОТИПИТЕ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ
Стереотипът е обобщено убеждение или мнение за дадена група хора,
Например:
- предприемачите са амбициозни,
- държавните служители са лишени от чувство за хумор „
- жените са с дълги коси и носят поли.
Основната функция на стереотипите е да опростят действителността.
Обикновено стереотипите се базират на:
- някакъв личен опит
- на впечатления, които сме придобили в процеса на социализация през
ранното детство от възрастните от домашното ни обкръжение, в
училище или чрез средствата за масова комуникация,

Предразсъдъкът е преценка, обикновено негативна, която правим за
друг човек или други хора, без всъщност да ги познаваме.

Разлика между стереотипа и предразсъдъка - когато има достатъчно
информация за даден човек или конкретна ситуация, ние спираме дотам
със стереотипите.
Предразсъдъците – те са като екран, през който възприемаме нещата
от действителността:
- предразсъдъците променят нашите възприятия за реалността;
- ние обработваме информацията, която потвърждава нашите
предразсъдъци, но не обръщаме внимание или „забравяме“ всичко,
което е в противоречие с тях.
- предразсъдъците доста трудно се превъзмогват - ако противоречат на
фактите, ние по-скоро бихме отрекли фактите, отколкото да подложим на
съмнение предразсъдъка:
- “той не е истински християнин“
- „тя е изключение“

ФОРМИ НА НЕТЪРПИМОСТ И ДИСКРИМИНАЦИЯ
Ксенофобия
Определението за ксенофобия в Оксфордския речник на английския
език е ,,смъртен страх от чужденци или чужди страни». С други думи
това означава омраза към чужденци.
Тя е ирационална, защото не се базира задължително на някакъв пряк
конкретен опит на заплаха от страна на чужденци.
Ксенофобията е предразсъдък, свързан с погрешното твърдение, че
хората от други страни, групи, култури или говорещи чужди езици
представляват заплаха.
Ксенофобията е тясно свързана с расизма: колкото „по-различен“ се
възприема другият, толкова по-силни са страхът и негативните чувства.
Ксенофобията е една от най-често срещаните форми и основание за
дискриминация
и
поради
това
представлява
определено
предизвикателство за човешките права.
Въпрос: Кои са обектите на ксенофобия във вашето общество?

Расизъм
Някои предразсъдъци могат да се трансформират в идеологии и да
подхранват омразата.
Такава идеология е расизмът.
Расизмът включва дискриминационно или унизително поведение
спрямо хората заради тяхната въображаема „непълноценност“.
Пример:
- сред човешките видове има човешки раси, които се разграничават
въз основа на физическите им разлики.
- всички човешки същества принадлежат на един и същ вид и
следователно няма смисъл да се говори за „раси“.
Последствия от расистките идеологии:
- унищожителни за човечеството
- оправдание за робството, колониализма, апартейда, насилствената
стерилизация и унищожаването на хора.
- в основата на нацистката идеология и програмите за изтреблението
на евреите и други „по-нисши народи“.
Въпрос: Можете ли да посочите случаи на расистко насилие във
вашата страна, които са се случили наскоро?

Антисемитизъм

,,враждебност към евреите като религиозна или малцинствена
група, често придружавана от социална, икономическа и
политическа дискриминация“.
Той е широкоразпространен в европейската история и до днес. До края
на XIX век еврейските общности в Русия редовно стават жертва на
погроми,
които
представлявали
организирани
систематични
дискриминативни актове на насилие срещу еврейските общности от
страна на местното население, често с пасивното съгласие или
активното участие на полицията, насърчавано от антисемитистката
политика на правителството. Атаките срещу еврейски общности са били
разпространено явление и в други европейски страни, например Австрия
и Франция.
Фашизма в първата половина на ХХ век - води до още страдания за
много евреи в Европа.
По време на Холокоста през Втората световна война са избити около 6
милиона евреи поради единствената причина, че са евреи.

Дискриминация срещу ромите: Ромофобия и антициганизъм
Името роми е колективно наименование за широка гама от етнически групи
хора, които се самоопределят като членове на различни подгрупи на базата
например на сегашното или предишното им географско местоположение,
диалект или занятие.
В Европа има приблизително 10 милиона роми.
- някои от групите живеят като пътуващи без постоянен дом,
- болшинството живеят при уседнали условия
Дискриминацията срещу ромите е дълбоко вкоренена и е реалност, с
която се сблъсква цяла Европа.
В много от страните ромите са били жертви на агресивни расистки
групировки /в България, Унгария, Италия, Румъния и др./, довели до
убийства.
Голям брой малки ромчета растат във враждебна социална среда, където
единствената подкрепа и признание, които получават, са от тяхната
собствена общност или семейство. На тях са им отказани редица основни
права, като правото на образование или здравеопазване или имат
ограничен достъп до тях.

Депортиране на румънски и български роми през 2010
През 2010 френското правителство предприе крути мерки във
връзка с незаконните лагери на роми¸ наскоро мигрирали във
Франция, като върна няколко хиляди от обитателите им обратно в
Румъния и България с твърдението, че ромските поселения са
основен източник на престъпления и неудобства за обществото.
Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация
остро разкритикува крутите мерки, предприети от Франция и заяви,
че расизмът и ксенофобията преживяват „сериозно възраждане“.
В същото време проучванията на общественото мнения
установиха, че 65% от французите подкрепят правителствената
твърда линия.
Европейският комитет за социални права заключи единодушно, че
принудителното изселване на ромите представлява нарушение на
правата, дадени от ревизираната Европейска социална харта,
включително недопускането на дискриминация и правото на
жилище.

През последните 15 години…
Наблюдава се появата на все по-голяма информираност и загриженост за
ромите.
Декада на ромското включване 2005 – 2015 - безпрецедентен
политически ангажимент от страна на европейските правителства за
подобряване на социално-икономическия статус и социалното включване
на ромите.

Действията и програмите с обучение с участие на младите хора
също допринесоха за противодействието на нетолерантността и
предубежденията спрямо ромите чрез разрушаване на стереотипите, с
които мнозина от нас са израсли.
Международната кампания “Типичен ром?” - посветена на
стигматизацията и стереотипите като коренни причини за социалното
изключване на ромите

1969 г. - Съветът на Европа започна да работи срещу дискриминацията на
ромите, приемайки първият официален текст за „положението на
циганите и други номадски групи в Европа“.
2006 г. - Съветът на Европа стартира ромската кампания “Доста!”, която
представляваше усилие за повишаване на нивото на информираност с цел
сближаване на хората от неромски произход с ромите.
2010 г. - на среща на високо ниво бе приета Декларацията от Страсбург
за ромите - страните-членки се договориха за приоритетни дейности за
премахване на дискриминацията и социалното включване на ромите,
включващи активното участие на самите роми.
2012 г. - младежката секция на Съвета на Европа, заедно с мрежи и
организации на европейските роми инициираха План за действие на
младите роми с цел повишаване на обучение с участие на младежитероми в европейските политики за ромите и младежта и за борба с
резултатите от дискриминацията на младите роми.
2011 г. - Европейската комисия издаде „Европейска рамка за национални
стратегии за интеграция на ромите до 2020“, в която се заявява, че
„Независимо от постигнатия до известна степен напредък в страните-членки
и на ниво ЕС през последните години, промяната на текущото положение на
повечето роми е много малка.“

РЕЛИГИОЗНА НЕТОЛЕРАНТНОСТ
Религиозната нетолерантност често е свързана с расизма
ксенофобията, в частност с антисемитизма и ислямофобията.

и

Докато в миналото Европа се характеризираше с конфликти и
дискриминация
на протестанти
или католици,
западно
и
източноправославни или „официални“ църкви и еретици, днес
политическите различния сред християнските вероизповедания са
доста по-маловажни.
В същото време редица религиозни общности, които са в малцинство,
продължават да процъфтяват в цяла Европа, включително бахайци,
будисти, християни, хиндуиси, евреи, мюсюлмани и растафарианци.
Това разрастващо се религиозно разнообразие често бива игнорирано,
както и милионите европейци, които не са религиозни.

Дискриминация въз основа на ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ,
ДЖЕНДЪР или СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

- дискриминация на жените спрямо мъжете /тази форма се нарича
също сексизъм или сексуална дискриминация/
- спрямо трансполови или транссексуални, чиято полова
идентичност е несъвместима или културно не се свързва с техния
определен джендър
Дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация засяга
хомосексуалните и бисексуалните хора.
Хомофобия
„необоснован
страх
и
неприязън
към
хомосексуалистите и лесбийките, гейовете, бисексуалните и
транссексуалните /ЛГБТ) хора на базата на предубеждения, сходни с
расизма, ксенофобията, антисемитизма и сексизма“, а също към хора,
за които се смята, че са ЛГБТ.

Ако е насочена към трансполови хора, тя се нарича „трансфобия“.
Тоталитарни режими през 20-ти век, превърнали хомофобията в
част от тяхната политическа идеология:
- нацизма в Германия,
- сталинизма в Съветския съюз
- фашизма в Испания.

Днес дискриминацията срещу ЛГБТ хора все още се появява във всички
общества в Европа, независимо от факта, че редица страни са приели
антидискриминационни закони.
Редица ЛГБТ все още хора не могат да се възползват от техните
универсални човешки права, за тях все още съществува риска да станат
жертви на престъпления от омраза и да не получат защита, ако бъдат
атакувани на улицата, от останалите граждани.
«Когато бях в армията ми дадоха медал за това, че убих двама души и
ме уволниха затова, че обичах един».
надпис на гроба на Ленард Матлович, гей и ветеран от войната

В много краища по света ЛГБТ хората са обект на различни форми на
насилие – от вербални атаки до убийство.
В редица страни в целия свят практикуването на хомосексуализъм все
още се смята за престъпление и в някои от тях то се наказва със затвор
или смъртна присъда.

На ЛГБТ хора често им се отказват човешките им права, например:
- правото на работа и те са уволнявани или дискриминирани от
работодателите заради тяхната сексуална ориентация или полова
идентичност.
- правото на безопасност и сигурност на личността, когато /младите/
хора са обект на издевателства в училище или на нападки на работното
място.

- хомосексуалните двойки между лесбийки и гейове в редица страни в
Европа се чувстват дискриминирани по отношение на правото им да
сключат брак, да създадат семейство или да осиновяват деца.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Образование
Съществуват няколко подхода при действията против дискриминацията
и расизма:

- законови дейности за прилагане на правото на недискриминиране;
- образователни програми за повишаване на нивото на
информираност за механизмите за създаване на предубеденост и
нетолерантност и как те допринасят за дискриминирането и потискането
на хората и за оценяване на разнообразието и налагането на
толерантност;
- активност от страна на гражданското общество за отричане на
дискриминацията и предубедеността, за противодействие на
престъпленията от омраза и езика на омразата, за подкрепа на
жертвите на дискриминация и настояване за законодателни промени
- междукултурното образование е процес на натрупване на знания
за разнообразието и е основен подход в работата с младите хора в
Европа.

МЕЖДУНАРОДНА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
Организация на обединените нации (ООН)
- Международната конвенция за премахване на всички форми на
расова дискриминация на ООН - задължава страните, които са я
подписали, да премахнат расовата дискриминация.
- Конвенцията по премахване на дискриминацията срещу жените
- Конвенцията за правата на хората с увреждания
- Организация за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ регионална организация за сигурност с 56 страни-членки от три
континента / включително всички страни-членки на Съвета на Европа/.
- събира и разпространява информация и статистика за
престъпленията от омраза;
- насърчава добрите практики в борбата срещу нетолерантността и
дискриминацията;
- осигурява помощ на страните, участващи в разработването и
прегледа на законодателството за престъпленията, разпалвани от
нетолерантност и дискриминация.

АНТИ-ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПИЙСКИЯ СЪЮЗ
Съгласно член 21.1 от Хартата на основните права на Европейския
съюз «е забранена всяка форма на дискриминация, основана поспециално на джендър, раса, цвят на кожата, етнически или
социален произход, генетични характеристики, език, религия или
убеждения, политически или други мнения, принадлежност към
национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане,
възраст или сексуална ориентация.»
Директивата за равенство между расите - гарантира равно третиране
между хората, независимо от расата или етническия произход.

Рамкова директива за равенство при наемане на работа - забранява
дискриминацията на работното място въз основа на увреждане,
сексуална ориентация, религия или вярвания или възраст.
Равенството на мъжете и жените е уредено в две директиви:
- по въпросите на наеманета на работа и трудовата заетост
- за достъпа и доставката на стоки и услуги.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА
Борбата с расизма и нетолерантността бе в сърцевината на
създаването на Съвета на Европа през 1949 година и остава една от
неговите приоритети днес.
Освен Европейската конвенция за защита на човешките права и други
конвенции, Съветът е изработил специални документи, посветени на
расизма, дискриминацията и нетолерантността.
През 1993 бе създадена ECRI като независим орган по въпросите на
човешките права, който да следи състоянието на нещата, що се отнася до
расизма, расовата дискриминация, ксенофобията, антисемитизма и
нетолерантността във всяка страна-член и да дава конкретни препоръки
на техните правителства и общи препоръки до всички страни-членки.
Комитета на министрите
Парламентарната асамблея
Комисарят по човешките права
Консултативният комитет по рамковата конвенция за защита на
националните малцинства
- Европейският съд по правата на човека
-
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