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Методология: Персонално интервю

Брой интервюта: 26,756
Дати на теренната работа:  
25-ти май - 17-ти юни 2009

Брой интервюта: 1,009
Дати на теренната работа:  
29-ти май - 8-ти юни 2009
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Европейска 
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ЕВРОБАРОМЕТЪР 71.2
РЕЗУЛТАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

BG

Е В Р О Б А Р О М Е Т Ъ Р

ДИСКРИМИНАЦИЯ В ЕС ПРЕЗ 2009 Г.

1. Контекст

2. Възприятия за дискриминацията и личен опит

QE16 Имате ли приятели или познати, които са…?

QE1 За всеки от следните видове дискриминация, бихте ли ми казали, дали, според Вас, тя е широко разпространена, доста разпространена, по-скоро рядко срещана или много рядко 
срещана в (НАШАТА СТРАНА)? Дискриминация по признак…

Отговор: Да

Отговор: Общо “разпространена”

Социално-демографски анализ
Твърдение: Хора, чийто етнически произход е различен от Вашия

Възраст
15-24 71% 67%
25-39 65% 69%
40-54 60% 71%
55 + 42% 62%

Образование (3авършено на)
15- 41% 74%
16-19 56% 64%
20+ 67% 69%
Все още учат 73% 64%

Пол
Мъж 60% 69%
Жена 54% 64%

Общо 57% 67%

ЕС27
% Да

BG

Хора, чийто етнически произход 
е различен от Вашия

57%

Роми 17%

Хомосексуалисти 38%

Хора с увреждания 58%

С различни религиозни вярвания или 
различни убеждения от Вашите

64%
59%

60%

67%

7%

51%

EC27

BG

Повечето анкетирани в България заявиха, че техният кръг от приятели и познати включва хора с различна религия или с различни от техните 
вярвания, или хора с физически увреждания, като резултатите са близки до средните за Европа. От друга страна за тях изглежда доста по-малко 
вероятно, отколкото за останалите европейци, да се движат с хомосексуалисти (разлика от 31 процентни пункта), но е много по-вероятно да считат 
роми за свои приятели и познати (51% спрямо 17%) и, в по-малка степен, хора с различен етнически произход.
Що се отнася до приятели и познати от различен етнически произход, гражданите на България се различават от европейците като цяло в два 
аспекта: докато в Европейския съюз по-голямата част от хората на възраст между 15 и 24 и онези, които са се обучавали най-дълго, са склонни да 
имат приятели и познати с различен етнически произход, то в България главно при анкетирани на възраст между 40 и 54 години и такива, които са 
напуснали училище преди петнадесетгодишна възраст, е най-вероятно да се движат с хора от различен етнически произход. 

За гражданите на България е много по-малко вероятно, отколкото за 
европейците като цяло, да смятат, че в тяхната страна са широкоразпространени 
различните форми на дискриминация въз основа на етнически произход, 
сексуална ориентация, пол и религиозни вярвания.
От друга страна, за тях е точно толкова вероятно, колкото и за останалите 
граждани на Европейския съюз, да смятат, че дискриминация въз основа на 
възрастта е широкоразпространена, и е съвсем леко по-малко вероятно да 
споделят това мнение за дискриминация на базата на физически увреждания. 

Етнически 
произход

61%

Възраст

58%

Сексуална 
ориентация

47%

Пол

40%

Религия или вяра

39%

Физическо 
увреждане

53%

40%

58%

47%

22% 20% 19%
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3. Дискриминация на работното място

4. Разнообразието, отразено от медиите

QE5 В (НАШАТА СТРАНА), когато една фирма търси да наеме някого и има избор между двама кандидати с еднакви умения и квалификация, кой от следните критерии може, според Вас, 
да постави единия кандидат в неизгодна позиция?

QE11 Смятате ли, че медиите достатъчно добре отразяват разнообразието от хора в обществото по отношение на техния/тяхната/техните...

Името на 
кандидата

13%

Адресът на 
кандидата

9%

Начинът на 
говорене на 
кандидата, 
неговият / 

нейният 
акцент 

30%

Цветът на 
кожата или 
етническият 
произход на 
кандидата

38%

Полът на 
кандидата

19%

Сексуалната 
ориентация на 

кандидата

18%

Възрастта на 
кандидата

48%

Физическо 
увреждане

37%

Демонстрирането 
на религиозна 

принадлежност

22%

Дали кандидатът 
е пушач или не е

16%

Начинът, по 
който 

изглежда 
кандидатът, 
стилът му на 
обличане или 
представяне

48%

Общото 
физическо 

състояние на 
кандидата

36%

Нито един от 
посочените 

(СПОНТАННО)

4%

69%

28% 30%

40%

27%
20%

13% 16%
12%

6%
11%

4% 4%
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Като цяло редът, в който потенциалните критерии за дискриминация при назначаване на работа, е същият както в останалата част на Европейския съюз, но в по-малки пропорции. Има 
само две изключения: гражданите в България са много по-склонни да споменават възрастта на кандидата и съвсем малко по-склонни да споменават увреждания.

Гражданите на България смятат, макар и в по-малка степен отколкото Европа като цяло, че в медиите е достатъчно представено разнообразието по отношение на пол, възраст, сексуална 
ориентация и религиозни вярвания. От друга страна за тях е по-вероятно, отколкото за останалите анкетирани в Европейския съюз, да смятат, че това е така относно етническия произход 
и уврежданията.

36%55%
Етнически произход

9%
Пол

26%66% 8%

Сексуална ориентация
31%56% 13%

Възраст
33%59% 8%

Религия или вяра
35%52% 13%

Физическо увреждане
44%48% 8%

63% 27% 10%57% 32% 11%

45% 40% 15%

55% 33% 12% 49% 38% 13%

56% 34% 10%

Да Не Не знам
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5. Нагласи към разнообразието

6. Борба с дискриминацията

QE6 И използвайки скала от 1 до 10, моля, кажете ми, как бихте се почувствали, ако човек от всяка от следните категории заема най-високата изборна политическа длъжност в (НАШАТА СТРАНА)?

Отговор: средна оценка

QE10 Знаете ли правата си, в случай, че Вие сте жертвата на дискриминация или тормоз?

Жена

8.5

Хомосексуалист

6.5

Човек с различен 
етнически произход 

от този на 
мнозинството от 

населението

6.2

Човек на възраст под 
30г.

5.9

Човек с различна 
религия от тази на 
мнозинството от 

населението

6.5

Човек с увреждания

7.4

Човек на възраст над 
75г.

4.8

8.6

5.6

3.2

5.3 5.0
6.2

3.3
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В съответствие с резултатите, отбелязани на равнище Европейския съюз, анкетираните в България не биха възразили на това жена, или, в по-малка 
степен, млад човек, да заема важна политическа длъжност. От друга страна, при тях е много по-малко вероятно , отколкото при останалите европейци, 
да са на това мнение за лице от различна религия от тази на мнозинството от населението, лице на възраст над 75 години и най-вече хомосексуалист.

Повече от половината българи казват, че не знаят своите права, в случай, че са обект на дискриминация или тормоз - еднакъв 
резултат със средното за Европа.
Както установихме в Европейския съюз, социално-демографските резултати показват равнище на познания без голяма 
диференциация между възрастовите категории. Въпреки това хората на възраст 40-54 години изглежда са по-насяно със своите 
права, докато хора, които са с по-ниска степен на образование, страдат от известна липса на знания. 

10%

17%

52%

21%

3%
12%

52%

33%

EC27 Външен кръг BG Вътрешен кръгpie

Не знам Зависи (СПОНТАНЕН)Общо НеОбщо Да

Социално-демографски анализ

Възраст
15-24 34% 21%
25-39 37% 20%
40-54 36% 26%
55 + 27% 18%

Образование (3авършено на)
15- 21% 14%
16-19 33% 17%

20+ 44% 29%

Все още учат 33% 25%

Пол
Мъж 35% 22%
Жена 31% 19%

Общо 33% 21%

ЕС27
Ναι %
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6. Борба с дискриминацията

QE9 Като цяло, бихте ли казали, че са направени достатъчно усилия в (НАШАТА СТРАНА), за да се противодейства на всички форми на дискриминация? 

QE15T В случай, че Вие станете жертва на дискриминация или тормоз, на кого бихте предпочел/а да се оплачете ? На първо място ? А след това ? И накрая ?

Анкетираните в България по-рядко отколкото европейците като цяло смятат, че се прави 
достатъчно в тяхната страна за борба с всички форми на дискриминация.
Освен това, докато резултатите за Европа разкриват увеличение на усилията, които се полагат 
от миналата година насам, резултатите за България показват, че българските граждани виждат 
развитието на нещата в тази посока като отрицателно. 

Въпреки, че, както на европейско равнище, гражданите в България 
биха се обърнали най-напред към полицията, ако са жертва на 
дискриминация или тормоз, то те посочват с доста по-голяма 
готовност отколкото европейските анкетирани, организация за 
равни възможности и съдилищата. Последните се нареждат 
съответно на второ място, непосредствено преди адвокатите, но 
много по-напред от НПО и сдружения. 

15%

51%

34%

7%

44%

49%

EC27 Външен кръг BG Вътрешен кръг

Не знамОбщо НеОбщо Да

ЕС
EB71.2 Разл.  

EB71.2-EC69.1
49% +2
44% -4
7% +2

BG
EB71.2 Разл.  

EB71.2-EC69.1
34% -5
51% +4
15% +1

Промяна май-юни 2009 - февруари-март 2008

Общо Да
Общо Не
Не знам

Синдикати (профсъюзи) 27%

Неправителствени организации / 
асоциации

18%

Съда 35%

Институция, защитаваща 
равноправното отношение*

35%

Адвокат 51%

Полицията 55%

Друго (СПОНТАННО) 8%

Не знам 11%

* Специфично име за всяка страна

52%

41%

47%

47%

16%

23%

5%

15%
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