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• Проектът ГРИЖА ЗА ИСТИНАТА и качественото
изследване, с което започнахме

• Анализ на медийни наративи, митове и
образи

• Фокус групи с ключови актьори от ромските
общности



ДВЕ ОСНОВНИ ФАЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ И ДВЕТЕ?

• Анализ на медийни антиромски митове и стереотипи, открити в:
Facebook, BLITZ.bg, 24chasa.bg, NovaTv, plovdiv24.com, rodopi24.com, 
zapernik.com, YouTube.com



Наратив 1: „Ромите са престъпници и 
заслужават тежки наказания“

• Образ: ромското като синоним за престъпност
• Мит: опозицията между държавната власт и 

ромите
• Инструмент: Илюстративната визуализация











Наратив 2: „Ромите заслужават да бъдат 
изключени от обществото, тъй като не могат 
да се вместят в социалните норми на 
обществената порядъчност“
• Образ: ромската неграмотност
• Мит: Ромите са малоценни граждани – върху 

примера на „кралицата на социалните помощи“
• Инструмент: Генерализираното ромско и 

едноизмерното представяне на ромите в 
публичното пространство – първо като роми и 
след това хора









Наратив 3: „Ромите са морално негодни да 
бъдат български граждани“

• Образ: Ромите като варвари и не-хора
• Мит: Телата на ромите като публична 

собственост
• Инструмент: Онлайн новинарски страници като 

създатели на фалшиви новини и стигматизация









Наратив 4: „Ромите са лоши и от това 
страдат българите“

• Образ: Ромите като политически продажници
• Мит: Ромите са паразити, възползващи се от 

публичното финансиране
• Инструмент: Фалшифициране на експертиза в 

онлайн медиите и използване на коментари на 
публични личности като диагностичен анализ
• Инструмент: Хуморът като код за обединение и 

изключване във Фейсбук групи и платформи







ДВЕ ОСНОВНИ ФАЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ И ДВЕТЕ?

• 11 проведени фокус групи с ромски активисти, лидери, здравни 
медиатори, младежи и ученици в 10 населени места – Лом, Видин, 
Монтана, Нови пазар, Пловдив, Сливен, Ямбол, Разлог, Септемврийци, 
София.

• Какво ни казва това за респондентите? Защо са подбрани тези градове

• Враждебна медийна среда – контекстът на една двупосочна връзка



ВРАЖДЕБНА МЕДИЙНА СРЕДА?
ОСНОВНИ НЕЙНИ ПОСЛЕДИЦИ СРЕД ХОРАТА ОТ 

РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ

• Определя основните източници на информация, които се ползват с 
доверие;

• Създава уязвимост към фалшиви новини и дезинформация;
• Създава усещането за лишаване на ромските граждани от техните гласове
• Интернализира предразсъдъци вътре в самите ромски общности



Основни източници на информация сред 
ромските общности и защо те?

• Facebook – заключени между канал и източник
• Националните телевизии – неохотната 

неизбежност
• Аналитични и авторитетни журналистически 

платформи
• Здравните медиатори:

„Ще повярвам на здравния медиатор! Вярвам на 
нея, защото ми е приятелка!“

Активист, Монтана



Фалшиви новини и техните последствия в 
ромските общности

Защо работи?

• Национална Стратегия за Детето – случаят Сливен и Ямбол
• Да говорим за уязвимост, а не вина



„Най-вече [хората] не вярват във 
ваксините. Защото знаете във 
Фейсбук какво е: „ще ни сложат 
чипове, умишлено ще заразят 
дечицата сега“. Това е най-голямото 
предизвикателство пред нас, 
защото на всеки един трябва да му 
обясниш, че няма нищо общо с 
коронавируса редовното 
ваксиниране. Те си мислят, че един 
вид от една ваксина можело да се 
случи нещо на някое детенце. Това е 
ново – покрай коронавируса.“

Здравен медиатор, Видин



Медийни похвати при отразяване на „етническо 
натоварени“ теми

(през погледа на ромските представители)

• Етнизация на проблема и подхода

• Целенасочено подвеждане от страна на завладените 
медии

• Сензационализъм, базиран на установени 
предразсъдъци

• Умишлено лишаване на ромските представители от 
техните гласове



Аз съм бил свидетел, когато 
медиите умишлено избират хората, 
които не могат да говорят и които 
предпочитат да се излагат, а не да 
отидат при хората, които са 
здравомислещи и могат да 
отговорят адекватно на въпроса. 
Тези хора журналистите ги 
отблъскват. Не им обръщат 
внимание и не ги отразяват.

Младеж, София



Емоционална тежест и вътрешна криза на 
идентичността

„Колкото и да се 
опитваш, ако някой 
не иска сам да се 
интегрира, ако не 
иска сам да си 
помогне, никой не 
може да го 
интегрира!“

Медиатор, Разлог

„Другият проблем, който пак е 
следствие от дискриминация - колко 
хора от обществото са готови да 
приемат тези, които са готови да 
се интегрират? Аз и други като 
мен, които са по-образовани и са 
готови да се интегрират, чакат да 
им се подаде ръка; а не им се подава, 
защото са мургави.“

Медиатор, Нови пазар



Благодаря за вниманието!

Полезни връзки:

Линк към доклада от проучването: 
https://csd.bg/bg/publications/publication/media-and-online-narratives-fake-
news-and-disinformation-trends-in-relation-to-roma-in-bulgaria/

Линк към Фейсбук страницата на проекта:
https://www.facebook.com/carefortruth/

Връзка с мен:
rosalina.todorova@csd.bg

https://csd.bg/bg/publications/publication/media-and-online-narratives-fake-news-and-disinformation-trends-in-relation-to-roma-in-bulgaria/
https://www.facebook.com/carefortruth/

