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Въведение
България е една от страните в ЕС с най-високо ниво на дискриминация срещу ЛГБТ хора. Допитването на Евробарометър
през 2015 на тема Дискриминация в ЕС показва, че 58% от отзовалите се българи биха се чувствали неудобно ако гей, лесбийка
или бисексуален човек бъде избран за най-високата политическа
позиция (средният процент за ЕС е 21%), а 59% биха се чувствали
неудобно ако транссексуално лице бъде избрано за тази позиция
(29% средно за ЕС). Освен това, 37% биха се чувствали неудобно
да имат ЛГБТ колега (12% средно за ЕС). Проучването показва
също ниска осведоменост за нивото на дискриминация на ЛГБТ
хора в българското общество: 34% смятат, че дискриминацията
срещу гей мъже, лесбийки и бисексуални е широко разпространена, в сравнение с 58% средно за ЕС, и само 31% от българите
смятат, че дискриминацията срещу трансджендър хора е широко
разпространена, в сравнение с 56% средно за ЕС.
В този контекст насилието над лесбийки, бисексуални и
транс жени е пренебрегвана тема. Никакви статистически данни
не биват събирани от институциите, които се занимават с домашно насилие или насилие при излизане на срещи; Полицията,
Прокуратура и Съдебната система. Изследването, проведено от
Ресурсен Център Билитис на тема домашно насилие и насилие
при излизане на срещи над лесбийки, бисексуални и транс жени,
както и добрите практики за предотвратяването му, разчиташе основно на интервюта с ЛБТ жени и специалисти като психолози,
сексолози и адвокати, които са консултирали такива хора. Не
беше открита никаква българска литература по темата. Съществува всеобща липса на литература по ЛГБТ проблеми на български език и следователно темата за насилие над ЛБТ жени също не
бива адресирана. Известна информация за общото състояние на
ЛГБТ хората в България може да бъде открита в годишните доклади на Български Хелзинкски комитет, които очертават състоянието на човешките права в България.
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Билитис проведе 40 интервюта с лесбийки, бисексуални,
пансексуални и транссексуални жени, всичките преживели различни видове насилие като физическо, психологическо, икономическо, вербално и сексуално, упражнявано над тях от техните
партньори. Всички тези жени освен това живееха във враждебна,
неприемаща среда, в която трябва да устояват на всекидневната
лесбофобия, бифобия или трансфобия, без подкрепа от страна на
никоя обществена институция. Проучването ни покри всички поголеми градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара
Загора, Плевен, Велико Търново и по-малки градове, които посетихме защото ни бяха препоръчани от хора от целевите общности.
Липсата на подкрепа за ЛБТ жени, преживяващи домашно
насилие или насилие при излизане на срещи, е структурна защото
законът за домашно насилие (Закон за Защита от Домашно Насилие, 03/2005) не споменава изрично еднополови двойки и семейства, а съдебната практика показва, че съдилищата интерпретират
този закон като отнасящ се само за семейни структури между cisполови хетеросексуални хора. В допълнение, институциите, в чиито правомощия са случаите на насилие при излизане на срещи,
т.е. полицията и прокуратурата, не идентифицират, регистрират,
класифицират или анализират насилие над хомосексуални и
транссексуални хора. Освен това, Наказателният кодекс не споменава хомофобни и трансфобни мотиви в частите си, които засягат престъпления от омраза: последните не се считат за утежняващи вината обстоятелства.
Добри практики за превенция на домашно насилие и насилие при излизане на срещи срещу ЛБТ жени, както и предоставяне на подкрепа за преживели такова насилие, бяха идентифицирани в работата на някои НПОта / специалисти, които предоставят услуги на хора от тези групи бидейки, на пример, техен терапевт, адвокат, консултант в защитено жилище или на горещи
линии за обаждания.
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Правна рамка и институционални практики
Българските институции, занимаващи се със случаите на
насилие на ниво регистриране, разследване и предоставяне на защита на жертвите, както и с наказване на насилниците, демонстрират много ниска осведоменост за домашното насилие и насилието при излизане на срещи, засягащо лесбийки, бисексуални и
трансексуални жени. Основният дефицит на институционална
подкрепа произтича от липсата на признаване на насилието в еднополови двойки от Закона за защита от домашно насилие
(03/2005) и от липсата на признаване на хомофобни и трансфобни
престъпления от омраза в българския Наказателен кодекс. В резултат нито полицията, нито прокуратурата регистрира или разследва по адекватен начин домашното насилие и насилието при
излизане на срещи срещу лесбийки, бисексуални и транс жени.
Законът за защита от домашно насилие (ЗЗДН) санкционира всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие,
както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване
личната свобода и личния живот, извършено спрямо лица, които
се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище. Дефиницията не изключва експлицитно еднополовите
двойки, но съдебната практика показва, че в действителност съдиите интерпретират закона в тесния смисъл за като се отнасят
само до cis-полови хетеросексуални двойки заради ограниченията на действащия в момента семеен кодекс. Защитата по ЗЗДН
може да се упражнява по няколко начина (Член 5): (1) задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно
насилие; (2) отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; (3) забрана на извършителя да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице…; (4) временно
определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител
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или при родителя, който не е извършил насилието…; (5) задължаване на извършителя да посещава специализирани програми…1
Много малко дела за домашно насилие, започнати от лесбийки живеещи в еднополови двойки бяха идентифицирани
(само две за последните няколко години). И двете дела са били
отменени от разглеждащите ги окръжни съдилища (първото ниво
в съдебната система). Решение #26/07.10.2014 на Софийски окръжен съд, съдебна камара 83, отнасящо се до искане за защита
#8100486/02.10.2014 гласи: „Нашата съдебна система приема
само семейни съюзи между мъж и жена, съответно, семейно съжителство може да съществува единствено между мъж и жена.“
Следователно съдът счете искането за защита за неприложимо в
рамките на Закона за защита от домашно насилие и анулира случая.
През май 2015 Билитис изпрати писмо до Дирекция на вътрешните работи на София, с молба за среща с полицейски представител за провеждане на интервю. Искането не беше одобрено.
Също поискаме информация, въз основа на Закона за достъп до
обществена информация, за регистрирани случаи на насилие над
транссексуални секс работници, както и за случаи на домашно
насилие в лесбийски връзки. Подобно писмо беше изпратено до
главния прокурор с искане на информация за регистрирани случаи през последните две години, в които специална защита (като
достъп до защитено жилище) е била предоставена на лесбийки,
бисексуални или транс жени, жертви на домашно или улично насилие, както и за броя наказателни производства срещу извършители на насилие при излизане на срещи над проституиращи транс
жени. И двете институции отговориха, че те не събират, регистрират, обработват или архивират информация за тези групи хора.
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http://www.stopvaw.org/bulgaria2, прегледан на 15 ноември 2015.
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Отговорът на Главния прокурор подчерта, че „събирането на информация за расов или етнически произход, религиозни или политически убеждения, както и за здравословното състояние или
сексуалната ориентация на гражданите може да бъде интерпретирано като дискриминативно прилагане на закона“. По наше
мнение това твърдение дава погрешно тълкуване на действащия
антидискриминационен закон (Закон за Защита от Дискриминация, 01/2004) и допринася за липсата на адекватно институционално адресиране на престъпленията от омраза или случаите на
домашно насилие над хомосексуални, бисексуални или транссексуални хора.
В неформален разговор със служители от столична Дирекция на вътрешните работи, проведен по време на обществени събития, разбрахме че полицията категоризира жертвите на насилие само в два пола - мъжки и женски. Това означава, че транс
жените биха били регистрирани с половата категория от техните
лични документи (лична карта), т.е. като жертви от мъжки пол (с
изключение на транс жените, които са сменили пола си по законен път). Българската полиция не използва специален кодекс за
припознаване на сексуалната ориентация или половата идентичност на жертвата в протоколите си по начина, по който правят
полицейските служби в други страни от ЕС. Това води до недостатъчно разследване на криминалните атаки и престъпленията от
омраза над хомосексуални, бисексуални и транссексуални хора.
По нататъшното ни разследване по темата ни доведе до Деница Любенова, адвокат в Младежка ЛГБТ организация „Действие“, която понастоящем работи по проект за повишаване на осведомеността на ЛГБТИ хора за техните права и как да действат
когато бъдат дискриминирани. Тя съобщи, че с нея се е свързала
лесбийка, която е била подложена на постоянен психически тормоз от бившата си партньорка, с която е съжителствала. Жената
е отправила жалба до Софийски окръжен съд с молба за предоставяне на правна защита въз основа на Закона за защита от домашно насилие. Окръжният съд отхвърля молбата й като посочва,
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че Законът не припознава еднополови двойки. Българското законодателство признава брак само между лица от различен пол; в
резултат, де факто, съпружеското съжителство е възможно само
между хора от различен пол.
Любенова и клиентката й решили да не обжалват нареждането и отнесли случая директно до Европейския съд по правата
на човека в Страсбург където то е в процес на очакване за допускане. В хода на изследването бяхме уведомени от друг адвокат по
човешките права за второ подобно дело, в което жалбата е била
приета в Перник, град близо до София, но искането е било отхвърлено на ниво окръжен съд.
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Домашно насилие над лесбийки и
бисексуални жени
Билитис проведе интервюта с 9 лесбийки, 2 бисексуални и
2 пансексуални жени. Интервюираните бяха между 17 и 33 години. Две от интервюираните все още ходят на училище, а наймладата беше на 17 години. Най-младите интервюирани бяха
също тези които веднага се съгласиха да дадат интервю и някои
от тях бяха много чувствителни към различните форми на насилие. Информирали са се по тези теми чрез международните виртуални канали като Tumblr и YouTube. С изключение на двете интервюирани, които все още ходят на училище (една от тях ще завърши средно училище следващата година и сподели желанието
си да учи в университет), по-голямата час от интервюираните в
момента учат в университет или вече са завършили висше образование.
Много малко от интервюираните бяха открити за сексуалната си ориентация пред семействата си. Повечето заявиха, че са
открити, но на практика това означаваше, че са открити само пред
приятелите си. Само три от лесбийките бяха открити и пред семействата си. В някои случаи дори след като са били в еднополова връзка в продължение на няколко години, нито една от партньорките не е била открита пред роднините си. В един по-краен
случай млада лесбийка е обмисляла операция за смяна на пола,
не защото е имала полова дисфория, а защото е искала да бъде
приета от майката на приятелката си когато тя започнала да осъзнава естеството на връзката, която дъщеря й има.
Две от интервюираните имат връзки с омъжени жени и в
една от тях, партньорката и живее със съпруга си, и той не знае
за връзката им. Във втория случаи жените живеят в различни градове и се срещат когато съпругът е извън града.
Всички тези истории показват, че лесбийките и бисексуалните жени в България често са принудени да живеят двойствен
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живот и да крият сексуалната си ориентация и от най-близките си
роднини. Стигмата, свързана с хомосексуалността и бисексуалността ги принуждава да се крият и да се страхуват от негативни
последици в случай че сексуалната им ориентация и любовните
им връзки бъдат разкрити.
Да бъдеш „в килера“ се оказа фактор, който често се използва от една или и от двете партньорки в една лесбийска връзка, за
да се манипулират, заплашват и тормозят една друга. В същото
време това да не си открит в голяма степен допринася за невидимостта на насилието, което се случва във връзките между жени.

(Домашно) насилие в еднополови връзки
между жени
Важно е да се отбележи, че получихме много откази за интервюта след като информирахме потенциалните участници, че
темата е насилие във връзката. Жените, които са преживели
тежки форми на насилие от страна на партньорките си, включително физическо насилие, не бяха склонни да говорят за него като
казваха, че е било прекалено болезнено и не искат отново да си
спомнят за това.
Много от тях ни увериха, че нямат какво да кажат по темата, но след като веднъж започнеха да говорят, всички интервюирани, с изключение на едно пансексуално момиче (на 18 години), в действителност имаха много за споделяне. Важно е да се
спомене, че само в един от случаите интервюираната е приключила връзката заради насилническата динамика между двете им
(тя описа ситуацията като „връзка на взаимно насилие“). Във
всички останали интервюта научихме, че насилието не е било основния фактор за прекратяване на връзката; партньорките са се
разделяли поради други причини. Това ясно показа, че в еднополовите връзки между жени има висока степен на толерантност
към насилието.
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В хода на интервютата някои жени промениха възприятието си към това, което им се е случило. Една от тях заяви: „Сега
осъзнавам, че докато някой преживява насилие може да е го възприема като такова, но осъзнава, че е било насилие когато му се
зададат правилните въпроси.“
Същата интервюирана каза още, че когато насилието идва
от друга жена „не го приемаш на сериозно“. Друга участничка
каза, че никога не е предполагала, че има насилие между партньорки лесбийки. Но въпреки това каза, че е била свидетел на такова във връзката на нейна приятелка. Случило се е в дискотека.
Една от партньорките сериозно е нападала вербално другата само
защото „се е осмелила да говори с друго момиче“. Насилничката
е искала да я нападне и физически, но приятелите й са я спрели.
Запитана за това как тя е възприела случката, интервюираната
призна, че никога не я е тълкувала като насилие, а по-скоро като
история с лош в край заради прекомерна употреба на алкохол.
Обяснението й изяснява стратегия за легитимизиране на това, което е направил насилникът. Жертвата често извинява насилието с
външни фактори като това, че партньорът е бил под прекалено
много стрес или под въздействието на вещества като наркотици
или алкохол.
Когато разговаряхме с потенциални участници в интервютата винаги трябваше да представяме темата чрез даване на примери за това какво би могло да доведе до насилие като ревност,
собственическо поведение и т.н., за да разширим тяхното разбиране за това какво е насилие и да подскажем, че насилието не винаги е физическо. Не всички интервюирани бяха преживели физически тормоз от партньорките си; въпреки това всички освен
една споделиха, че са преживявали различни форми на психологически тормоз. Една от интервюираните дори спомена, че за нея
физическото насилие е по-малко болезнено от психическото защото второто оставя по-дълбоки белези в душата. Две от бисексуалните жени споделиха, че след като са преживели толковa изпълнени с насилие връзки с жени са били по-малко склонни да се
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обвържат за в бъдеще с друга жена. Една от тях подчерта това
като каза, че все още не е срещнала хомосексуална жена, която да
възприема като достатъчно стабилна емоционално, за да има
връзка. Тя обясни тази „емоционална нестабилност“ като резултат от трудностите, които лесбийките срещат в лесбофобна,
враждебна среда.
Най-младата интервюирана, 17 годишна лесбийка, разказа
за нормализирането на насилническите практики с лесбийското
общество в родния й град. Тя каза, че това да проверяваш мобилния телефон на партньорката си изглежда е нещо легитимно, което „трябва“ да правиш, в нейния приятелски кръг от лесбийки.
Когато беше попитана дали намира това за нещо нормално тя отговори, че не го намира за нормално защото е нахлуване в личното пространство, но че за нея е объркващо когато всички останали го правят. Тя коментира и контролиращото поведение на
приятелките й лесбийки, които забраняват на приятелките си да
излизат с приятели от женски пол защото ги ревнуват. Въпреки
че беше запозната с този тип контролиращо поведение тя каза, че
никога не е възприемала изразяването на ревност като насилие.
Друга интервюирана каза, че много жени са свикнали да
интерпретират ревността като израз на любов - процес, който не
само я нормализира, но и я прави „добро качество на партньора“
и доказателство за истинска любов.
Желанието да се контролира всеки аспект от живота на партньорката беше обща черта на всички насилнички сред еднополовите двойки. Научихме за ужасяващи изисквания като партньорката да трябва да изпрати снимки, за да докаже, че е на работа, а не прекарва времето си с други хора. Заради ограничаващото, контролиращо и собственическо поведение на насилничките интервюираните е трябвало да крият действията си когато
излизат с колеги да изпият по бира след лекции. На жертвите не
им е било позволено да се срещат с приятели от женски пол или,
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всъщност, с никакви приятели. Били са принуждавани да показват с кого са говорили по телефона и са били наказвани за стари
любовни съобщения, които все още са били в СИМ картата. Страхували са се да вдигнат телефона защото би последвал скандал и
е трябвало да спрат да чатят с „определени“ хора, за да не бъдат
изоставени. Дори е трябвало да спрат да говорят с майките си защото партньорките им са смятали, че те са лошо влияние.
Друга насилническа практика, която изглежда се появява
много често в лесбийските връзки беше самонараняването. Насилниците често го извършват наред с други форми на насилие.
В една от историите интервюираната е започнала връзка с бившата приятелка на съквартирантката си и съквартирантката заключила двойката в една от стаите на апартамента. Взела ножове
и започнала да се самонаранява пред тях. Във връзка, в която и
двете партньорки не са били открити за сексуалната си ориентация, една от тях очаквала партньорката й да прекарва цялото си
свободно време с нея. Ако партньорката по някакъв начин узнаела, че интервюираната е прекарала някакво време с приятели
вместо с нея режела ръцете си и оставяла белези, за да накара
другата да съжалява за действията си. Същото се случвало когато
интервюираната не вдигала телефона си. Интервюираната сподели, че самонараняването винаги е било извършвано по демонстративен начин, за да привлече вниманието й и да я накара да се
чувства виновна за нещо. Имало е и намеци са суицидни мисли.
Намеци за самоубийство са правени и на други интервюирани като заплаха, използвана да предотврати напускането на
партньора. Собственическото поведение в лесбийските връзки
изглежда се възприема като нещо нормално. Една интервюирана
коментира, че в лесбийския кръг от приятели собственическият
израз „моята жена“, а не моята партньорка или моята приятелка,
се използва в смисъл сякаш партньорката е някакъв трофей.
Попаднахме на няколко истории за сексуално насилие в
лесбийски връзки. В един от случаите ставаше дума за секс за
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една нощ. Във втория интервюираната не е искала да прави секс
и приятелката й просто е лежала върху нея, държала е ръцете й и
се е триела сексуално в тялото й. Същата насилничка е лягала
върху приятелката си в ситуации на кавги и насилие и я е принуждавала да я целува или прегръща. Трета интервюирана съобщи, че е била изнасилена или по-скоро „почувствах го като изнасилване“, но не искаше да се впуска в подробности. След случая вече не е можела да има сексуален живот с тази партньорка.
Интересно е, че в повечето случаи изключително жестоките заплахи за насилие не са били вземани на сериозно или възприемани като насилие. В един краен случай интервюираната
сподели с нас, че партньорката й й е казвала повече от веднъж:
„Някой ден ще те убия“. За съжаление заплахата да изоставят партньорките си, изказвани открито от много от насилничките, е възприемана на сериозно и жертвите са правели всичко възможно,
за да не бъдат изоставени. Това изглежда е плашело интервюираните повече отколкото насилието, което са преживявали.

Злоупотреба с наркотици и алкохол
Само две от интервюираните споменаха за употреба на наркотици в историите за партньорките си. В едната история партньорката е била много агресивна и постоянно „напушена“, въпреки че не е печелела пари и приятелката й е трябвало да й купува
наркотици (трева). В другата история партньорката е вземала
наркотици, но е спряла след като интервюираната е настояла за
това. Въпреки това, по-късно интервюираната е била заплашвана,
че ако напусне партньорката си последната ще се върне отново
към наркотиците.
Макар че не всички случаи на насилие бяха свързани с консумация на алкохол, той беше споменат в много от интервютата.
Само в една от историите алкохолът беше основният фактор: „Не
можехме да излезем навън без нещо лошо да се случи“. Под
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ефекта на алкохола партньорките на интервюираните са ги обиждали вербално, удряли са им шамари, дърпали са косите им, чупели са вещите им. Повечето от преживелите такова насилие не
са мислели толкова за насилието, което са преживявали, а поскоро са се притеснявали са приятелките им да не се наранят. В
тези ситуации насилничките първо са били агресивни, но след
това – нежни. Това също е карало жертвите да не възприемат насилието като насилие и по-скоро да го простят.

Търсене на помощ от институции
Само една от участничките в интервютата имаше опит с полицията заради насилието, случващо се между нея и партньорката й. В тази конкретна ситуация те са се карали на улицата заради ревност когато полицията пристигнала след обаждане от минувач, който ги видял да се карат. Интервюираната се почувствала изключително неудобно от появата на полицията. Инцидентът се случил близо до дома й и тя не носела със себе си портфейла или личната си карта. В резултат на това и двете са били
арестували и полицаите не й позволили да донесе личната си
карта. В полицейското управление им е било казано да не се карат
на улицата, а вкъщи и че трябва и там да бъдат тихи защото може
да притеснят съседите.
Всичките ни участнички в интервютата – лесбийки, бисексуални, пансексуални и транссексуални изразиха дълбока липса
на доверие към държавните институции и специално към полицията, която е възприемана като ненадеждна и дори дискриминираща.
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Добри практики на подкрепа на преживели
домашно насилие ЛБТ жени
Много малък брой психолози/терапевти в България имат
опит с лесбийки, бисексуални и транс жени, жертви на домашно
насилие или насилие при излизане на срещи. Една от тях е Мария
Михайлова-Петкова, която работи в София и наскоро съоснова
Асоциация Имаго, чиято основна цел е да предоставя подкрепа
на хора, преживели насилие. Преди това е работила в областта на
пристрастяванията в продължение на 15 години.
Всички лесбийки и бисексуални жени, които са се свързали
с нея за помощ са били под 40 години, повечето от тях завършили
университет и са имали отделни от доходи от партньорките си.
По-голямата част от тях не са били открити публично за сексуалната си ориентация, а само пред приятелите си, които също са
били главно нехетеросексуални. Криели са сексуалността си на
работното място, както и пред родители/роднини. В такава
скрита среда започват се появяват процеси на самоизолация на
двойката, партньорите се капсулират в живота на връзката си, в
повечето случаи без да имат други социални контакти и всичко
това подхранва почвата за една насилствена динамика. Жертва в
подобна констелация се чувства много самотна и това би бил фактор за поддържането на връзката, въпреки наличието на насилие.
Според Михайлова-Петкова в еднополовите двойки, състоящи се от жени, обикновено има отношения на равнопоставеност
във връзката и доминирането на едната над другата не е вкоренено в културата както е при хетеросексуалните двойки, при които мъжката доминантност бива легитимирана от патриархалните, опресивни социални структури. Но все пак това мнение
често е подвеждащо и води до идеализирани разбирания, които
предполагат, че партньорката ви не може да ви нарани. Реалността обаче е друга и желанието да контролираш и притежаваш
партньора си не е ограничено само до мъжете насилници.
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При работата си с лесбийки и бисексуални клиентки Михайлова-Петкова е установила, че психологическото насилие е
основният тип насилие, което се среща сред двойките. Вербалният тормоз, включително обиждане, заплахи, изразяване на ревност и ограничаване на социалните контакти, е най-често срещаният и често води до изолиране на жената от хората, с които се
чувства емоционално свързана.
Друг тип насилие, който Михайлова-Петкова е идентифицирала е финансовата зависимост, която води до контролиране на
едната партньорка от другата. Тя описа ситуации, в които една от
партньорките печели много повече от другата и по време на
флиртуването по-богатата купува подаръци, плаща сметките в
ресторанти и за почивки. След това тя очаква „компенсации“ за
щедростта си и изисква подробни обяснения от партньорката си
за това с кого е прекарала деня си, какво е правила и всякакви
други дейности.
Когато беше попитана за случаи на физическо насилие Михайлова-Петкова можеше да си спомни само един, в който жертвата е имала сериозни наранявания. Партньорката насилничка,
която е била пристрастена към алкохола, е пребила приятелката
си, която след това е влязла в болница, където не е съобщила за
случая. Нито е информирала полицията. Според психоложката
жертвата се е страхувала, че полицията ще отхвърли жалбата й.
Не е споделила за инцидента и със семейството си защото то не
приема сексуалната й ориентация. Всъщност тя е била прекратила общуване със семейството си дълго преди инцидента заради
тяхното неприемане на начина й на живот.
Михайлова-Петкова разказа за друг вид насилие, засягащ
бисексуални жени, които едновременно имат и мъже и жени партньори. Обикновено, след като разкрият влечението си към жени,
те биват малтретирани от партньорите си мъже; понякога биват
принуждавани да правят тройки и групов секс. Друг вид насилие,
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се е случило на нейна бисексуална клиентка, която е била омъжена и е имала извънбрачна връзка с жена. Партньорката й я е
преследвала, заплашвала е, че ще я разкрие пред съпруга й и я е
принуждавала да се разведе.
Общото заключение, основано на интервюто с МихайловаПеткова беше, че повечето лесбийки и бисексуални жени, които
са жертви на домашно насилие, не вярват в държавните институции; следователно те не съобщават за случаите си в полицията,
нито търсят медицинска помощ. Често те нямат с кого да споделят, тъй като в много от случаите близките им упражняват върху
тях натиск да изоставят хомосексуалните си връзки и да намерят
партньор от мъжки пол.
Според Михайлова-Петкова сексуалното насилие в еднополовите представлява изключително табу сред лесбийките. Досега
тя е имала само една клиентка, която е била изнасилена от партньорката си. Жертвата не е била сигурна дали може да говори за
изнасилване във връзка между две жени и психоложката е заключила, че за клиентите темата за психологическо насилие във връзката е по-лесна за обсъждане отколкото темата за сексуално насилие.
Това, което обикновено мотивира лесбийките или бисексуалните клиентки да отидат на консултация са симптоми като
проблеми със съня, усещане за гадене в присъствието на партньорката или хранително разстройство, които карат жената да се
замисли, че има нещо нередно във връзката й.
Обикновено жените не са наясно, че това, което преживяват е домашно насилие. Михайлова-Петкова подчерта, че жертвите на насилие често усещат вина заради това, че се чувстват
несигурни за връзката си. Интензивната и продължителна психологическа работа прави клиентката по-независима и това дразни
партньорката, която започва да ревнува от терапевтката и да я
заплашва. Михайлова-Петкова е получавала телефонни обаждания от партньорките в насилнически лесбийски връзки, които за
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я заплашвали защото са усещали, че връзката им е „в опасност“
заради терапията. Психоложката коментира, че такива ситуации
изваждат на показ техниките за контрол, които партньорката насилник използва и които очевидно са нахлуване в пространството, което другата партньорка е създала за себе си (т.е. сесиите
с психолог).
Понякога лесбийките и бисексуалните жени изпитват затруднения при определянето на това кой е истинският насилник и
кой е жертвата във връзката. Михайлова-Петкова коментира, че
изясняването на това представлява предизвикателство и за терапевта.
Да бъдеш открит за сексуалността си, в сравнение с това да
я криеш, играе сложна роля в случаите на домашно насилие. Психоложката е имала случаи, в които тази, която е открита злоупотребява и манипулира приятелката си, която се крие. Но е имала и
случаи, в които тази, която се крие, е започвала да ревнува и е
ставала агресивна защото приятелката й открито се среща с хора
от лесбийската общност и тя се е чувствала застрашена от това.
Най-често срещаните заплахи, които лесбийките и бисексуалните жени са получавали от партньорките си, са заплахата да
ги „разкрият“; заплахата да ги изоставят и заплахата да се самонаранят. Психоложката е имала няколко случая, в които бивши
алкохолички и наркозависими са заплашвали да се върнат към
своята зависимост ако партньорките им не се държат в съответствие с воля им.
Михайлова-Петкова смята, че пристрастяването към алкохол е широко разпространено сред лесбийките тук и често е използвано като аргумент за легитимиране на насилническо поведение (и от страна на насилника и от страна на жертвата), но също
и като средство за манипулиране на партньорката, както е споменато по-горе. Заплахата за самонараняване често кара жертвата
да се чувства виновна и да остане във връзката.
20

Хранителните разстройства са друг често срещан симптом
в насилствените връзки между жени. Те се появяват по-често след
като жертвата се раздели с насилника и изпитва чувство за самота. Психоложката го описва като начин на изразяване на депресивни чувства и чувства на загуба чрез прекомерна консумация
на храна. Ако се случи докато жертвата все още е във връзката
партньорката би използвала ситуацията, за да подкопае самочувствието й и да я заплаши, че би могла да намери по-привлекателна приятелка.
Хомофобията задълбочава табуизирането на домашното
насилие в еднополовите връзки между жени. Михайлова-Петкова
подчерта, че за много от преживелите насилие да говорят открито
за тези преживявания, би значело да подхранват хомофобските
настроения, които са силно вкоренени в масовите обществени
нагласи в България.
Повечето от лесбийките, жертви на домашно насилие, са
преживявали тази насилническа динамика за (много) дълго време
преди да се консултират с психолог. Психоложката даде пример
с жена, която в продължение на почти десет години е била замесена в насилнически връзки, като всичките са следвали един и
същ модел. Жертвите обикновено не разкриват насилието, което
преживяват, пред роднините си защото реакцията на роднините
ще бъде да ги посъветват да намерят партньор от мъжки пол. Това
показва наличието на мощна патриархална рамка, която оформя
разбиранията за връзка в българския контекст и в зависимост от
това кой е насилникът, насилието или бива легитимирано или видяно като част от „лесбийското отклонение“.
Бифобията също е фактор в случаите на насилие над омъжени бисексуални жени. Михайлова-Петкова е имала клиентка,
която споделила със съпруга си, че е бисексуална и има връзка с
друга жена. В гнева си той поискал развод, както и лишаването й
от родителски права и използвал нейната бисексуалност в съда
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като аргумент в подкрепа на искането си. За съжаление психоложката не знаеше какъв е бил изходът за клиентката й от тази
ситуация защото клиентката е спряла всякакви по-нататъшни
консултации. Тя каза, че е имала и случаи, в които хетеросексуални жертви са губили децата си защото партньорите им насилници са намирали законни и незаконни начини да докажат, че
съпругите им са невменяеми.
Михайлова-Петкова подчерта липсата на всякаква информация или литература на тема насилие във връзките между лесбийки и бисексуални жени. Това доведе до идеята й за организиране на уъркшоп за повишаване на осведомеността от името на
Асоциация Имаго, който беше планиран за 24ти октомври 2015.
В края, но не на последно място, Михайлова-Петкова е консултирала лесбийки, които са я открили след като са били разочаровани от други терапевти. В някои случаи клиентите са били
съветвани от психолозите да сменят сексуалната си ориентация,
за да избегнат насилническата връзка. Това строго непрофесионално поведение е широко разпространено в българския контекст.
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Домашно насилие и насилие при излизане
на срещи над транс жени
Билитис интервюира 6 транс жени между 24 и 34 години.
Две от тях са следвали и едната от тях има университетска диплома. Други две имат средно образование, а една не е завършила
средното си образование защото е започнала да предлага сексуални услуги когато е била на 18 години.
За транс жените не е лесно да бъдат открити за половата си
идентичност: преди всичко те са изправени пред тежко отхвърляне от близките си; и на второ място: от приятели и хора от обкръжаващата ги среда и това води до пълна изолация. Две от
участничките в нашите интервюта не бяха открити пред никой
освен пред хората от транс общността и тези, които я подкрепят.
Друга е загубила почти всичките си приятели когато се е разкрила, но е имала подкрепа от майка си, с които живее. Въпреки
това комуникацията с баща й, която винаги е била трудна, се е
влошила още повече и те са спрели да си говорят. В друг случай
транс жената е била открита пред семейството и някои от приятелите си, но не и пред външни хора. Преживяла е сериозно отхвърляне от роднините си, които са отказали да приемат женската
й идентичност и по времето, в което се състоя интервюто, тя не
беше открита за половата си идентичност пред повечето от новите хора, с които се е запознавала, защото не искаше да бъде
считана за екзотична и да бъде слагана в различни категории.
Само една беше открита пред всички; въпреки това нито семейството й, нито семейството на партньора й, с когото имат дългогодишна връзка, не подкрепяха нито нея, нито връзката им заради
нейната не-cis идентичност.
Половата дисфория също е фактор, който възпрепятства успешното обучение в среда, в която няма предоставена подкрепа
за трансджендър ученици в училище или в университета. Това е
довело една от нашите участнички в интервютата до суицидни
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мисли и затова не е успяла да завърши следването си. Интервюираната, която е завършила университет сподели, че в била възприемана от колегите си като много интровертна защото не е била
открита пред никого за половата си идентичност и това я е накарало да се затвори в себе си. Всички други, които имаха завършено средно образование, споделиха травмиращи преживявания
от училище, свързани с тормоза, с който е трябвало да живеят без
никаква подкрепа от страна на учителите или училищната администрация. Единственият начин да оцелеят е бил да отвръщат на
ударите и да демонстрират мъжественост, което не е резонирало
с тяхната вътрешна самоидентификация. Били са тормозени заради това, че са гей, но изглежда никой не е предположил, че са
транссексуални. Травмиращите преживявания в училище са обезкуражили някои от интервюираните да продължат с университетско образование.
За трансджендър хора в България намирането на работа е
голямо предизвикателство. Никоя от нашите интервюирани не е
могла да намери приятелска и подкрепяща работна среда. Тази,
която има университетска диплома е имала добре платена работа,
но не изразява половата си идентичност на работното място и е
възприемана като работник от мъжки пол. В контраст на това, интервюираната, която не е успяла да завърши университетското си
образование заради своята полова дисфория е загубила работата
си в магазин защото външният й вид започнал да се променя когато започнала да взема хормони. Друга, с която разговаряхме не
е успяла да намери работа по време на периода на трансформация
заради вече променящата й се външност, а сега смята за невъзможно да бъде наета някъде с женски външен вид и мъжки граждански пол.
Историята й показва порочния кръг, който транс хората
преживяват. За да променят гражданския си пол те трябва да имат
работа и да съберат достатъчно пари, за да платят за адвокат и
съдебни такси. Съдебната процедура за правно признаване на
пола не е ясно определена в закона (Гражданския процесуален
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кодекс), така че всичко е много субективно и зависи от отношението на съдията, който разглежда делото. Някои съдии очакват
най-малко хормонални промени във физическото тяло, (често те
изискват дори извършена операция за смяна на пола, за да сменят
гражданския пол). Въпреки това човек, който е в процес на промяна, често не е способен да намери работа, освен ако не е нает
от приятели или партньори.
Една от интервюираните, заедно партньора си и още един
човек, работи без договор за приятел срещу много ниско заплащане, но също така и злоупотребява с нея сексуално. По време на
интервюто тя не беше склонна да възприема преживяното на работното място като сексуално насилие и подчерта факта, че той
всъщност много й помага. Въпреки това когато беше попитана
дали би толерирала неговото поведение при други обстоятелства
стана ясно, че тя не е щастлива от начина, по който е третирана и
го приема само защото има нужда от пари. Друга интервюирана
е артист на свободна практика, която живее и работи в много
лоши условия.
Освен две от интервюираните (една, която не е открита на
работното си място и тази, друга, която работи с партньора си в
техен собствен бизнес), всички останали бяха в много затруднено
финансово състояние и успяваха да оцеляват единствено от подкрепата на партньор или на семейството си.

Излизане на срещи и интимно насилие
Обратно на стереотипа, който представя транс жените като
хиперсексуални и безразборни при избора си на сексуален партньор, някои от нашите интервюирани споделиха, че не са имали
сексуални контакти за дълъг период от време защото не са харесвали телата, с които са родени. Заради финансовата им ситуация
е било невъзможно извършването на операции за смяна на пола,
които в България са достъпни само по нелегални начини. Две от
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тях са имали само по един партньор, една никога не е имала партньор и една е била изоставена от приятелката си след започване
на промяната и оттогава е необвързана. Беше много тъжно да се
осъзнае, че тези жени живееха асексуален живот в продължение
на много време единствено заради липсата на медицинска подкрепа за успешна промяна.
Две интервюирани, които имаха партньори, бяха в дългосрочни връзки, които са започнали по време на промяната им. Третата имаше връзка с транс мъж, който е първият й сексуален партньор.
Терминът „насилие при излизане на срещи“ /dating violence/ не беше познат на интервюираните и повечето от тях нямаха какво да споделят по въпроса. Техните най-травмиращи преживявания бяха свързани с училищния живот и контактите им с
лекари, като всички подчертаха липсата на медицински грижи за
транс хора.
Една интервюирана, която е опитала да намери партньор
чрез сайтове за запознанства е била атакувана вербално. Получавала е изключително обидни коментари и се е почувствала унизена, затова решила да спре да посещава такива уеб сайтове.
В един случай успяхме да идентифицираме сексуално насилие от партньора; интервюираната не го възприемаше като такова когато разговаря с нас. Беше случай на неконсесуален секс,
в който тя се е опитала да избяга, но е била хваната на балкона и
е била принудена да прави секс, там.
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Добри практики за признаване на пола
Осъзнавайки порочния кръг, в който са уловени транс хората, Билитис предоставя безплатна правна помощ на тези, които
искат да променят гражданския си пол. Нашият опит показва, че
транс хората, които са успели успешно да сменят гражданския си
пол и личните си документи така че да съвпадат с истинската им
идентичност, след това са били в състояние да намерят работа и
да започнат да водят по-малко травмиращ начин на живот. Постигането на правно признаване на пола е изключително важна
стъпка в живота на транссексуалния човек, така че ние предоставяме правни консултации, покриваме адвокатския хонорар и съдебните такси вместо транссексуалните хора, които са много
бедни, за да им дадем възможност да предприемат тази стъпка.
В момента Билитис работа с две адвокатки: Наташа Добрева и Йорданка Бекирска, и двете имат опит със Закона за правата на човека. По време на интервюто Добрева подчерта, че българският Граждански кодекс не регулира ясно процедурата за
правно признаване на пола. Това означава, че съдиите вземат решение, неосновано на съдебната практика и са силно субективни.
В същото време легална операция за смяна на пола не може да
бъде извършена освен ако лицето не е получило положително съдебно решение за смяна на пола. Параграф 128 от Наказателния
кодекс криминализира интервенции, които водят до репродуктивна неспособност и ги категоризира като сериозни наранявания. Някои транс хора предприемат операции за смяна на пола
нелегално или в други държави ако могат да си го позволят. Но
една незаконна операция крие много рискове за транс лицето.
Билитис се застъпва за по-ясна, лесно достъпна, бърза и недискриминативна административна процедура за правно признаване на пола, която уважава неприкосновеността на тялото на
транс лицето. Ние наблягаме на това, че решението за предприемане на коригираща операция трябва да бъде в ръцете на транс
лицето и не трябва да изисква правно разрешение за смяна на
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пола, за да бъде извършена. Застъпваме се срещу стерилизацията,
операциите за промяна на тялото и развода като задължителни
изисквания за правно признаване на пола на транс хора. Начинът,
по който човекът се самоидентифицира трябва да бъде единствения фактор, който да води до положително решение за смяна на
пола. Натрупали сме вече редица дела, които показват, че в България процедурата все още не е строго определена и представлява
опасност за психическото здраве и телесната цялост на транс хората. В някои случаи съдията отхвърля искането за смяна на пола
дори без да се консултира с външен специалист (обикновено сексолог или психолог/психиатър), чието мнение по правило се
изисква преди съдията да вземе решение. Решение #58 на Софийски окръжен съд от 23.04.2014/83 съдебен състав, посочва, че
„кандидатът няма характеристиките на лице от женски пол“ …
„Заявлението за правно признаване на пола не може да предхожда коригиращата операция за промяна на тялото, която не е
сигурно, че ще се случи, следователно заявлението за промяна на
пола е преждевременно.“ Това решение е било обжалвано и на
второто съдебно заседание Софийски градски съд издава Решение #14309 от 09.07.2014, което позволява смяната на пола.

Здравни проблеми и липса на медицинска /
психологическа подкрепа
Липсата на адекватна медицинска помощ за транс хората
беше един от най-големите проблеми, които нашите интервюирани подчертаха по време на интервютата. Всички, без изключение, бяха много обезпокоени от липсата на специалисти, които да
са способни да предоставят адекватна медицинска и психологическа подкрепа и всички те са имали подобни травмиращи преживявания със здравните/психологически услуги. Травмиращите
преживявания включваха невъзможността да се намери лекар,
който е склонен да предпише хормонално заместителна терапия
(ХРТ, HRT), както и трудности при намирането на лекар, който
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знае достатъчно за HRT, за да не застраши здравния статус на лицето. В някои случаи медицинската злоупотреба и вербалните коментари, целящи да обезкуражат лицето от започването или от
продължаването на промяната, са имали тежко травмиращо въздействие и са довели до самостоятелни експерименти със здравето от страна на транс хората.
Интервюираните описаха редица различни реакции на специалистите. Липсата на разбиране беше обща черта за всички тях,
но докато някои са реагирали сякаш „виждат извънземно“ (цитат
на една от интервюираните) и просто са искали да се отърват от
пациента, други са изразявали извратено любопитство или медицинско невежество, твърдейки, че смяната на пола е невъзможна
и че е по-добре пациентът да забрави за тази идея. Тези „задълбочени“ становища са изказвани от ендокринолози в различни градове. Основни медицински прегледи също са били отказвани защото, както е било казано на една от транс жените: „Никой не е
умрял от хормони“. Нито един от ендокринолозите, за които
чухме, не е искал да провежда контролни прегледи по време на
промяната, а хормоналните дози са били определяни произволно.
В резултат, всички от интервюираните, както и други транс хора,
които те познават, са били оставени сами да определят дозите си.
Всички те са експериментирали със себе си по опасен начин.
Много от транс жените са преживели вербален тормоз от медицинските специалисти, с които са се свързали за помощ. Били са
третирани като психично болни и им е казвано да „забравят за
тази лудост“ или „виж се, ти си хубаво момче!“
Научихме за дискриминативни и унизителни практики и от
страната на тези, които са част от официалния списък на външни
експерти за консултиране в случаи на смяна на пола. На една от
интервюираните е било казано да се съблече пред специалиста,
който оставил врата отворена и пуснал по време на „прегледа“ да
влезе човек. Друга транс жена е посетила сексолог, който е бил
повикан от съда да даде становище за нейната молба. Била е запитана кой номер обувки носи и специалистът заключил: „Каква
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жена ще бъдеш с такъв размер обувки?! По-добре се откажи!“
Опитала е при друг сексолог, също експерт, който й е предписал
два вида антидепресанти, които се оказало, че са вредни за черния
й дроб. И днес тя все още не знае защо тези „лекарства“ са й били
предписани. В един момент е отказала да ги приема и след това е
трябвало да се справя сама със симптомите на абстиненция и
страничните ефекти. Същата интервюирана обясни, че според
нея да изразиш своята не-cis полова идентичност в трансфобна
среда представлява постоянно преживяване на шок, в което имаш
нужда от подкрепата на терапевт и човек може много лесно да
стане жертва на некомпетентността и произволното лечение на
специалиста.
Друг пример за медицинска некомпетентност ни беше даден от транс жената, която не е успяла да завърши университетското си образование заради тежката полова дисфория, която е
преживявала по това време. Консултирала се е с терапевт, който
се е опитал да я убеди, че е объркана за половата си идентичност
заради травмиращото преживяване в детството й, причинено от
ранната смърт на баща й. Въпреки всичко тя отхвърлила това
предположение тъй като си спомня да се е самоидентифицирала
като жена дори когато баща й е бил все още жив. В момента тя е
под грижите на друга транс жена: единственият вариант, който
остава на много транс хора заради липсата на адекватни специалисти.
Противно на изключително циничния аргумент, който
единият ендокринолог е дал в защита на нежеланието си да преглежда транс жена по време на промяната й: „Никой не е умрял от
хормони“, друга транс жена ни каза, че чрез приемането на фитоестрогени е предизвикала хормонален дисбаланс, който е довел
до натрапчиви мисли за самоубийство.
В края, но не на последно място, трябва да се отбележи, че
транс хората срещат трудности при получаването на медицински
рецепти за хормонална терапия. Една от нашите интервюирани е
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трябвало да смени няколко лични лекари преди да получи рецепта. Други не са успели да получат рецепта и са намерили алтернативни начини да се снабдяват с хормони. Всички интервюирани споделиха сходни преживявания за обяснения на личния
лекар какво означава транс човек. Нито един от общопрактикуващите лекари, с които са се срещали не е бил наясно със съществуването на такива хора, нито с техните медицински нужди.
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Насилие при излизане на срещи над транс
жени, които са секс работнички
Проституиращите транс жени са невидими и е трудно да се
достигне до тях от хора, които не са в секс индустрията или нейни
клиенти. Успяхме да интервюираме само една жена, която е секс
работник и която не ни позволи да споделяме информация дори
за името на града, в който живее. Успяхме да се свържем с нея с
помощта на НПО, което работи за превенция на ХИВ/СПИН сред
секс работниците. Информацията, която получихме от нея ясно
показа, че насилието е всекидневно преживяване за транс жените,
които са секс работници. То идва от клиенти, от минувачи (ако
жената привлича клиенти на улицата) и шокиращо – дори от полицията. Полицейски служители са злоупотребявали с интервюираната, особено по времето когато е била нова в сферата и местните полицаи все още не са я познавали.
Транс жените, които привличат клиенти на улицата заедно
с cis жени, често биват атакувани от минувачи. Те са обект на вербален тормоз и понякога – на физическо насилие, особено от скинари. Интервюираната подчерта, че в сравнения с родния й град
условията в София са много по-лоши заради по-голямото присъствие на скинари и по-редовните арести от полицията.
Проституиращите транс жени се обаждат в полицията само
когато ситуацията напълно излезе извън контрол; повечето случаи на насилие от клиенти върху секс работници се разрешават
от сводника. Полицията третира секс работниците по брутален
начин, вербалният тормоз винаги присъства, а често не отговарят
на повикванията за помощ като казват на секс работниците, че им
губят времето. Интервюираната сподели, че в случаите на нападения над секс работници от скинари, които са често срещани,
полицията обикновено пристига 18-20 минути след като са получили сигнала. Това дава на скинарите достатъчно време да пребият секс работниците и да напуснат мястото. Основната цел на
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скинарите са секс работниците от ромски произход, но в крайна
сметка пребиват когото хванат.
Чувствайки се напълно незащитена от полицията, интервюираната е развила своя собствена стратегия за оцеляване и избягва предлагането на секс услуги в малки и тъмни улици, а
вместо това се опитва да бъде близо до обществени сгради, които
са отворени 24 часа, за да може да влезе вътре ако види, че група
от 3-4 мъже я приближава. Развила е и нюх за потенциално агресивни клиенти и ако разпознае някакви знаци на агресия отказва
да тръгне с тях. Информацията, предоставена от интервюираната,
показва, че рискът от тормоз и физическо насилие винаги го има,
независимо дали транс жената привлича клиенти на улицата или
предоставя услуги на собствена територия.
Въпреки всичко най-травмиращото преживяване на нашата
участничка в интервюто беше редовният сексуален тормоз от
страна на полицейски служители. Тя сподели, че много полицаи
са я принуждавали да прави орален секс, за да избегне арестуване
или докато е била задържана в районното полицейско управление. Транс жената се е съгласявала на тези искания защото е била
заплашвана, че повече няма да й бъде позволено да работи на улицата. Тя спомена, че някои от полицаите са били нейни клиенти,
но когато са на работа се преструват, че не я познават и я заплашват по същия груб начин като всички други. Насилието от полицейски служители остава напълно скрито и ненаказано; изглежда, че е легитимизирано от факта, че проституцията в България е незаконна.
Напрежението, предизвикано от постоянния риск от насилие води до редовна консумация на алкохол и наркотици. Много
секс работници, включително и транс и cis жени, са алкохолици
или наркозависими. Единствените места, на които могат да намерят някакво ниво на подкрепа и медицинска помощ са офисите на
Неправителствени организации, които работят за превенция на
ХИВ/СПИН сред наркозависими и секс работници.
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Заключения и препоръки
Ефективната превенция на домашно насилие и насилие при
излизане на срещи над ЛБТ жени в България изисква комплексен,
структурен подход, включително промени в правната и политическа рамка, сред които най-важни са следните:











Актуализиране на Закона за защита от домашно насилие,
за да се отнася и за двойките/семействата на хомосексуални, бисексуални и транссексуални хора по начина, по
който се отнася за съжителството на хетеросексуалните
двойки, състоящи се от мъж и жена.
Разработване на адекватен Закон за престъпления от омраза, който да адресира хомофобните и трансфобни
престъпления от омраза.
Въвеждане на кодекси за сексуална ориентация и полова
идентичност в криминалните досиета на полицията/прокуратурата, за да бъдат те в състояние да се справят поефективно с престъпленията срещу ЛГБТ хора;
Елиминиране на полицейското насилие над транс секс
работници и въвеждане на специално обучение за полицейски служители за това как да осигуряват подкрепа на
жертви на хомофобни/трансфобни престъпления и/или
ЛБТ жени, жертви на домашно насилие;
Подобряване на здравните услуги за транссексуални
хора и достъп до рецепти за хормонална заместителна
терапия;
Усъвършенстване на процедурата за правно признаване
на пола, което да я направи по-достъпна, бърза и недискриминативна.
Повишаване на информираността на училищните администрации, здравните и социални институции и съдилища за всекидневните дискриминация, тормоз и изключване, с които ЛБТ жените се сблъскват (както и
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ЛГБТИ хората като цяло), които са резултат на социалната стигма, и как те биха могли да бъдат адресирани от
мерки, които насърчават приобщаване и премахване на
дискриминацията.
В допълнение, неправителствените организации и други
доставчици на социални услуги за хора, преживели домашно насилие и/или насилие при излизане на срещи, трябва да бъдат инструктирани как да предоставят подкрепа на ЛБТ жени и да станат по-чувствителни към най-често срещаните форми на насилие,
които те преживяват.
Оператори на горещи линии, терапевти, адвокати за правата на човека, модератори на групи за взаимопомощ на преживели насилие трябва да получават специални информационни материали и/или обучения за насилие от интимни партньори в ЛБТ
връзки, както и за насилие при излизане на срещи над транс жени
секс работници. Кризисните центрове и защитените жилища,
предоставящи специална защита на жертви на домашно насилие
и/или трафик на жени трябва да разпознават проституиращите
транс жени като рискова група и да бъдат способни да им помагат.
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Приложение: Обхват на изследването
Общ брой интервюта: 40












Балчик – 2 интервюта: 1 пансексуална жена, 1 лесбийка
Бургас – 4 интервюта: 4 специалиста
Добрич – 3 интервюта: 1 лесбийка; 2 транс жени
Варна – 3 интервюта: 3 специалиста
Велико Търново – 3 интервюта: 1 специалист; 1 бисексуална жена; 1 лесбийка
Перник – 1 интервю: 1 лесбийка
Плевен – 2 интервюта: 1 специалист; 1 лесбийка
Пловдив – 5 интервюта: 3 специалиста; 1 транс жена; 1
транс жена секс работничка
Поморие – 1 интервю: 1 лесбийка
София – 14 интервюта: 6 специалиста; 1 пансексуална
жена; 3 лесбийки; 1 бисексуална жена; 2 транс жени; 1
транс мъж
Стара Загора – 1 интервю: 1 специалист

Интервюирахме няколко адвоката, които имат опит с работа в сферата на човешките права и чувствителност към темата
за насилие, засягащо ЛБТ жени:

Адвокати:





Йорданка Бекирска, Български адвокати за правата на
човека, София
Наташа Добрева, Адвокатско съдружие Грозев и Добрева, подпомогна Билитис в започването и обжалването
на дела за правно признаване на пола за транссексуални
хора.
Деница Любенова, Младежка ЛГБТ организация Действие, София
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Невена Милчева, Асоциация Деметра, Бургас, предоставя услуги на жени, жертви на домашно насилие и/или
трафик

Психолози, психиатри, сексолози, които имат опит
в работата с ЛГБТ клиенти:




Мая Михайлова-Петкова (София) (www.nasilie.eu)
Иванина Анчева (Велико Търново/София)
(www.sexologyconsult.weebly.com)
Румен Бостанджиев (София/Бургас)
(www.bostandjiev.eu/)

НПО-та, специализирани в превенцията на ХИВ и
СПИН сред секс работници:






Сдружение Съучастие - Варна - работи за превенция на
ХИВ и СПИН в ромски квартал Максуда във Варна)
(www.sauchastie.org)
Фондация Авис Вита – Пловдив (www.avisvita.bg)
Сдружение Доза обич - Бургас (www.doseoflove.org)
Фондация СОС-семейства в риска - Варна (www.sosvarna.org)

Специалисти (включително психолози, социални
работници и директори на приюти), работещи в
следните приюти:





Кризисен център Отворена врата - Плевен
Фондация СОС-семейства в риск – Варна
(www.sos-varna.org)
Център за превенция на насилието и престъпността Бургас (www.centarzaprevencia.org)
Сдружение Самаряни - Стара Загора (www.samaritans.eu)
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