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Защо ромски общности? 

• За периода 2011 – 2013 г. в рамките на ЕС са 
идентифицирани между 540 и 580 български 
жертви на трафик

• Според експертни оценки – между 50% и 80% 
са от ромски произход

• Факторите за уязвимост при ромската 
общност са с усилено влияние



Теренна работа и местни партнъори

• Стара Загора – Свят без Граници
• Пазарджик – Фондация ИГА
• Нови Пазар – Женско сдружение “Хаячи”

Критерии: 
• места с компактни ромски общности
• документирани случаи на идентифицирани деца -

жертви на трафик
• развита инфраструктура за подпомагане на деца в 

риск или деца  жертви на насилие или на трафик
• ромска организация, която желае да участва в 

проучването



Методи на включване в изследването 

(и специфично в идентифицриане 

на факторите на уязвимост)

• фокус групи 

• степенуване по важност

• дълбочинни интервюта 

• житейски разказ

• картографиране на 

общността
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Бедност

• 49% oт ромите живеят под прага на бедността 
(162 лв. на човек)

• дял ромски семейства, които са в риск от бедност
(88% сред ромите, 51% от населението като цяло)

• дял на домакинствата, понасящи непосилни 
материални лишения (82% от ромите, 37% от 
населението като цяло)

• децата освен това се нуждаят от грижа, 
внимание, подкрепа, сигурност и насърчаване 

“Нямам легло, ток и вода. Покривам се с балатум”
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• Образование и риск от отпадане
нисък образователен статус – (87% от роми не 
посещават училище, 44% при другите етноси) 
и неграмостност (21% сред ромите, 0,9% при 
другите етноси)
• Сегрегацията в училищата
качеството на образованието е много ниско, 
делът на отпадналите е висок, а реинтеграция 
на практика няма

“Имам шест деца, всички ходят на училище, но нямам пари, да им купя 
дрехи. Момичетата плачат, не искат да ходят на училище,
защото се срамуват да носят едни и същи дрехи всеки ден.”
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Безработица и 

липса на перспектива

• Общото равнище на 

безработицата сред ромите в страната е 70% 

• Основно или по-ниско образование ги обрича 
на несигурна работа с ниско заплащане

• Възможности в чужбина - подценяват риска 
от евентуална експлоатация 
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Увреждания
в различна степен страдат от физически или 
умствени увреждания, но нямат достъп до лечение 
и медицинска грижа

Невъзможност за достъп до социално и 
здравно подпомагане – маргинализация
децата не се вписват в официалния регистър, 
както и че живеят в незаконни селища или в 
крайно отдалечени райони в мизерия, значително 
увеличава риска от трафик
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• Преживяване на насилие в ранна 
детска възраст 

• Предишен опит в проституцията

• Злоупотреба с наркотични вещества

• Лихварство и семейна задлъжнялост

• Културни практики – ранни бракове



Фактори на уязвимост - заключение

• Няма специфичен “ромски фактор”

• Многостранна уязвимост поради 
взаимодействие между социално 
икономически фактори


