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ВЪВЕДЕНИЕ	

Светлина в мрака
Откакто правата на човека се превърнаха в основна идея за 
развитието на света, бяхме оптимисти, че се движим в посока 
на равенство за всички и че постигането му, макар и понякога 
бавно, е неизбежно. Това, уви, вече не е така. С подема на на-
ционалистически политически движения в Европа и по света, 
обещанието за права на човека за всички беше поставено под 
въпрос – нещо, което не вярвахме за възможно след ужасите 
на Втората световна война. И все пак, с опростените си разкази 
и способността си да насажда и генерира недоволство, полити-
ката на омразата получи подкрепа, включително и от младите 
хора, като се обърна срещу най-уязвимите групи от хора: етни-
чески малцинства, мигранти, цветнокожи, ЛГБТИ хора и жени. 
Напредъкът за тяхното пълноценно социално приобщаване се 
оказа застрашен, а някои държави целенасочено се отказват 
политики, чрез които биха могли да се справят със структурните 
проблеми на расизма и други форми на нетолерантност. Докато 
традиционните форми на расизъм остават пренебрегвани, нови 
расистки прояви, като например езикът на омразата онлайн, 
ескалират в съвсем ново измерение на виртуалния свят. 

Въпреки че работата с млади хора в Европа традиционно е 
свързана с теми като междукултурен диалог, права на човека, 
социално включване и борба с расизма, усилията в тази сфера 
се оказват недостатъчни. Работата с младежки често се фо-
кусира върху повърхностни лозунги за толерантност и осъж-
дане на крайните прояви на расизъм, но не успява да покаже 
колко дълбоко е вкоренен расизмът в нашите общества, колко 
вплетен е той в нашите култури, политики и практики и колко 
сериозна е необходимостта да работим със себе си и с нашите 
целеви групи, за да създадем истинско антирасистко мислене. 
Често пропускаме да обсъждаме с младите хора как расизмът 
е свързан с властта, как да се справяме с емоциите, които раси-
змът извиква в нас, какви начини на мислене и поведение могат 
да бъдат предложени като алтернатива. Нещо повече, твърде 
често разговорите за расизма и нетолерантността се провеждат 
без гласовете на хората, които страдат най-много от тях.
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Настоящото ръководство е опит да се запълнят някои от тези 
пропуски и да се даде отговор на някои от тези нужди. То има 
за цел да подготви професионалисти, работещи с млади хора, 
доброволци и младежки лидери за работа по темата с расизма, 
като им предостави както по-обстойна концептуална рамка за 
това, така и конкретни образователни инструменти. Отпорна 
точка е разбирането, че расисткият начин на мислене не само 
поражда крайни актове на насилие като геноцид над общности 
или престъпления от омраза над индивиди, но и че той има 
огромно присъствие в ежедневието ни под формата на ра-
систки микроагресии. Тъй като те са толкова разпространени и 
нормализирани, тези микроагресии са това, което тук наричаме 
невидим расизъм и на което е посветена по-голямата част от 
настоящия наръчник. Разглеждането на невидимия расизъм 
ни позволява да видим мащаба на проблема с расизма, на-
чините, по които той е внедрен в нашите общества, вредните 
последици, които има върху малцинствата, и необходимостта от 
проактивни мерки за неговото премахване. 

Това въведение може да ви се стори малко мрачно, но „тъм-
ното“ се асоциира с „лошо“ само на културно ниво. Единствено в 
тъмнината можем да видим звездите, които образуват красиви 
групи – съзвездия. Приканваме ви да използвате този наръчник, 
за да построите свои собствени съзвездия, които ще светят дос-
татъчно ярко, за да направят невидимия расизъм видим, както 
и да осветяват пътя напред.

За кого е предназначен този  
наръчник?
Този наръчник е разработен предимно за специалисти, които 
планират и изпълняват процеси на учене с млади хора. Това 
включва обучители, фасилитатори, педагози и младежки работ-
ници, които разполагат с пространство и време за постоянна 
работа с младите хора и имат възможността да разглеждат 
темата за расизма в рамките на обичайните си дейности или в 
рамките на специфични обучения. Представените инструменти 
се основават на принципите на неформалното образование, но 
много от тях могат лесно да се използват в рамките на формал-
ната образователна система. При разработването на наръчника 
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се опитахме да отговорим на необходимостта от предоставяне 
на практически и готови за използване образователни инстру-
менти за младите хора. Същевременно се постарахме да оси-
гурим и цялостна теоретична подготовка на тези специалисти 
по темата с расизма. Макар че в младежката сфера се среща 
мнението, че ако фасилитаторът е снабден с подходящи мето-
дологична подготовка, не е необходимо да има задълбочени 
познания по всички теми, които разглежда (тъй като знанието 
се изгражда и в групата), ние не споделяме това мнение, когато 
става въпрос за расизма. Напротив, за да се справи с расизма (и 
невидимия расизъм), човек трябва да може предварително да 
разбере сложността на проблема и концепциите, с които той е 
свързан, за да може да се планира и осъществи смислен и всеоб-
хватен процес на учене и действие. С други думи, наръчникът е 
подходящ както за професионалисти с предварителни познания 
и разбиране на темата за расизма, така и за тези, които може би 
не са достатъчно подготвени за работа с нея.

Въпреки че този наръник разглежда много концепции, някои от 
които сравнително абстрактни или сложни, ние сме се опитали 
да ги представим по лесен за ползване начин. Текстовете по 
темите и подходите в този наръчник често са снабдени с при-
мери, казуси и метафори, за да могат да бъдат достъпни и за 
самите млади хора, особено за младежки лидери и обучители на 
връстници, които искат да работят по темата с други млади хора.

И накрая, тъй като този наръчник предлага някои нови идеи и 
начини за разглеждането на расизма, надяваме се, че той ще 
достигне не само до практикуващите, но и до експертите, поли-
тиците и вземащите решения, които играят роля в определянето 
на нови тенденции в начина, по който се разглежда темата в 
сферата на младежките дейности, обучението и образованието. 
За тях би било важно да отбележим, че съдържанието на този 
наръчник не е просто теоретично упражнение, а е резултат от 
усилено тестване и практическа работа с хиляди млади хора 
в рамките на летни лагери, училищни семинари и общностни 
срещи в четири европейски държави (България, Италия, Полша 
и Испания). В този смисъл, наръчникът предлага концепции и 
инструменти, за които имаме доказателства, че са ефективни 
при изграждането на по-задълбочено и всеобхватно разбиране 
на расизма сред младите хора.
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Как се използва наръчникът?
Наръчникът е изграден от три основни съзвездия, които обусла-
вят и разделянето му на три глави.

В глава 1, ТЕМИ, се стремим да направим преглед на основните 
концепции, които според нас трябва да вървят ръка за ръка с 
разглеждането на расизма при работа с млади хора. Тя включва 
шест теми, които са разгледани подробно, за да се подготвят 
добре тези, които планират да работят с младежи по темата с 
расизма. Някои от тези теми се разглеждат традиционно във 
връзка а расизма (напр. стереотипи и предразсъдъци, език на 
омразата), докато други – според нашия опит – са по-слабо по-
знати (емоционално осъзнаване, отношения на власт и добро 
отношение). Силно препоръчваме частта за невидимия раси-
зъм и микроагресиите, тъй като тя е сърцевината на въпроса 
какво е невидим расизъм. Разбирането на тази концепция ще 
бъде от решаващо значение за планирането и провеждането на 
много от образователните дейности в настоящото ръководство. 

Глава 2, УПРАЖНЕНИЯ, се състои от редица практически обра-
зователни дейности, които са разработени така, че да бъдат 
възможно най-лесни за използване. Те са събрани в преглед, 
който описва как всяка от тях се отнася към темите, разгледани 
в Глава 1, в лесен за използване табличен вид. Запазили сме 
много от традиционните елементи на начина на представяне 
на даден инструмент (теми, необходими материали, процеду-
рно описание стъпка по стъпка и въпроси за обобщение), но 
сме пропуснали елементи, които обикновено се срещат в други 
наръчници: например размер на групата, необходимо време 
и цели на упражнението. Направихме това, тъй като според 
нашия опит тези указания винаги са субективни и зависят от 
стила на фасилитиране и/или от компетенциите на обучите-
лите, както и от конкретния контекст и културна среда. Според 
нашия опит едно и също упражнение може да се проведе за 
тридесет минути (например заради ограниченията на училищ-
ните часове) или за час и половина по време на летен лагер. 
Разбира се, въздействието на втория вариант би било много 
по-голямо, но това не означава, че първият е напълно безпо-
лезен. С други думи, като предоставяме по-малко изисквания 
и рамки, се надяваме да дадем повече свобода на обучите-



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм 11

лите и фасилитаторите да избират инструменти, които ще им 
послужат в конкретната ситуация. По същата причина не сме 
предложили някаква конкретна подредба на инструментите, 
а по-скоро сме се опитали да предоставим отделни звезди, за 
може всеки да изгражда своето съзвездие, което да задоволи по 
най-добрия начин нуждите на младите хора, с които работи. Със 
сигурност това изисква известни компетенции за фасилитиране 
и обучения от страна на ползвателите на наръчника, а това е 
нужда, която не можем да задоволим тук. Все пак за начинае-
щите бихме могли да препоръчаме нашия онлайн курс „Make 
It Visible“, който е достъпен във версия за самоподготовка на  
www.youth-mooc.eu (безплатно, на английски и испански език).

В глава 3, ПОДХОДИ, можете да научите повече за някои хори-
зонтални принципи за подобряване на работата с млади хора 
по темата за расизма: как да ангажираме местните общности и 
да използваме този процес за по-нататъшна борба с расизма; 
как да подготвим младите хора да действат като обучители на 
връстници по темата за расизма; как да ангажираме и овлас-
тяваме младите хора от малцинствени групи в нашите анти-
расистки образователни и кампанийни дейности; и как да се 
уверим, че антирасизмът не се ограничава до процеси на учене 
с млади хора, а е отразен и в нашите организации. Всичко това 
се основава на практически опит и се представя тук с цел да се 
засили въздействието на нашите антирасистки инициативи, 
като същевременно се поставят в по-широк контекст.

Проектът STAR 
Този наръчник е създаден в контекста на дългосрочна между-
народна инициатива, наречена “STAR: Stand Together Against 
Racism”, която се изпълнява в Испания, Италия, Полша и Бълга-
рия в периода 2017-2021 г. с финансовата подкрепа на програма 
„Еразъм+“ на Европейския съюз. 

Проектът позволи на партньорите от тези четири държави да 
споделят най-добрите си практики в работата с млади хора по 
темата за расизма и невидимия расизъм. В рамките на проекта 
четирите партньорски организации създадоха съвместно ре-
дица образователни инструменти и ги използваха в директна 
работа с хиляди млади хора в рамките на осем летни лагера, над 
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петстотин училищни семинара и осемдесет местни общностни 
срещи. Настоящият наръчник се основава в голяма степен на 
този опит на местно ниво.

Проектът STAR също така се стреми да популяризира своите 
постижения, като ги разпространи сред партньорски организа-
ции, специалисти, работещи с младежи, и политици в Европа. 
За да постигнем това, освен че публикувахме наръчника 
„Съзвездия“, създадохме и отворен онлайн курс (достъпен на  
www.youth-mooc.eu), организирахме редица събития за разпрос-
транение и обучения в нашите общности и стартирахме 
застъпническа кампания, за да призовем за повече и по-до-
бри процеси, които ангажират младите хора с проблемите на 
расизма и невидимия расизъм. Поддържаме тематичен уеб-
сайт www.invisible-racism.eu и акаунти в социалните медии Facebook 
(https://www.facebook.com/STARprojectKA3/) и Instagram (@invisibleracism).
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Партньори
Проектът STAR се изпълнява от следното партньорство:

Cazalla Intercultural
Испания

Уебсайт: 
http://cazalla-intercultural.org/

Фейсбук: 
www.facebook.com/cazalla.intercultural/

Association for Children and Young 
People SZANSA 
Полша

Уебсайт: 
https://szansa.glogow.pl/

Фейсбук:  
www.facebook.com/SzansaGlogow/

Human Rights Education Network 
(REDU)
Италия

Уебсайт:  
www.educareaidirittiumani.net

Фейсбук: 
www.facebook.com/REDUReteEducareaiDirittiumani/

Pro European Network 
България

Уебсайт:  
www.proeuropean.net 

Фейсбук:  
www.facebook.com/penetwork/
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ТЕМИ
Стереотипи и предразсъдъци 

Хората, които осъзнават предразсъдъците си и се сра-
муват от тях, са на път да ги премахнат. 

Гордън Олпорт

Стереотипите ни заобикалят и са в главите ни почти през всяка 
минута от живота ни. Лошо ли е това? Не непременно. Благода-
рение на тях вземаме решения по-бързо, разпознаваме нещата 
или хората по-лесно и сме в състояние да кажем дали нещо е до-
бро, или лошо за нас. Когато видите нещо, състоящо се от тежка 
„глава“, изработена от стомана, закрепена за дълга дръжка, 
сте в състояние да кажете, че това е чук, независимо как точно 
изглежда. Когато се прибирате сами вкъщи през парка през 
нощта и видите група хора, които идват от противоположната 
посока, обикновено оглеждате и за други хора около вас, които 
биха могли да ви помогнат, за всеки случай. Но представете си 
и други ситуации: изкълчили сте си глезена и трябва да отидете 
в спешното отделение на болницата. За съжаление трябва да 
изчакате лекаря. Чакалнята е пълна с хора и единственото сво-
бодно място е до мъж с тъмна кожа, а вие решавате да не седнете 
до него, тъй като може да е ром. Това наричаме микроагресия 
или „невидим расизъм“, който се основава на стереотипи.  

Какво е това?
В социалните науки стереотипите са специфични когнитивни 
представи за различни групи хора. Стереотипите обикновено са 
много устойчиви и се променят трудно. Тези когнитивни пред-
стави са изключително обобщени и редуциращи, опростяващи 
действителността. Всичко това е свързано със силни оценъчни 
усещания („това е добро“, „онова е лошо“). 

Не всички стереотипи са еднакви. Някои групи от хора стере-
отипно се смятат за безполезни (напр. възрастните хора), други - 
за заплашителни (напр. някои национални или етнически 
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малцинства), трети - за „сладки“ (напр. жените), четвърти – за 
отвращаващи (напр. ЛГБТИ хората). През 2002 г. Сюзън Фиске 
и нейните колеги разработват Модел на съдържанието на 
стереотипите (SCM), който приема, че всички стереотипи се 
формират по две основни съдържателни измерения: топлота и 
компетентност. Това са двете измерения, по които се оценяват 
индивидите и групите. Топлотата се отнася до надеждността на 
някого, а също и до намеренията на човека към друг човек. Тя 
може да бъде както топла (чувство на доверие и връзка), така 
и студена (недоверие и липса на връзка). Компетентността е 
свързана с възможностите на някого – когато някой се възпри-
ема като способен, се появяват емоции, свързани с възхищение 
(но понякога и със завист), а когато някой се възприема като 
неспособен, могат да се появят чувства на отхвърляне или от-
вращение. Например бедните хора биват обвинявани за своето 
състояние (липса на ресурси) поради своята некомпетентност 
(лошо образование), докато други фактори, които влияят на 
бедността, са напълно пренебрегнати (като например: иконо-
мическа несправедливост, загуба на доходи поради болест или 
смърт на партньора). Следва да се отбележи, че ниският или 
високият резултат в едно от тези измерения може да се комби-
нира с висок или нисък резултат в друго измерение. Авторите на 
модела са измислили схема (представена по-долу), за да обяснят 
различните видове стереотипи и чувствата, свързани с тях. 
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Това, разбира се, е само една от възможностите да се обясни 
съдържанието на стереотипите. Това съдържание винаги е 
свързано с чувствата, които се появяват у хората, използващи 
стереотипи, а също и с нагласите и поведението, които следват 
от тях. Чувствата са посочени в таблицата. Стереотипите водят 
до предразсъдъци (нагласи), а след това могат да доведат до 
дискриминация или насилие (поведение). 

Повечето от стереотипите са заучени от социалната ни среда 
– семейство, училище, работа, приятели и т.н. Те се възпроиз-
веждат и в културата (филми, учебници, реклами). Езикът играе 
важна роля в предаването и поддържането на стереотипите: на-
пример чрез използване на отрицателни термини за описание 
на „другите“ и положителни термини за описание на групата, с 
която се идентифицираме. 

Стереотипите могат да се развият с течение на времето и да се 
превърнат в предразсъдъци – нагласи към някои групи хора, 
основани на непроверена, обобщена и остатъчна информация. 
Съществуват много видове предразсъдъци, като например:

• Отблъскващи – на емоционално ниво те са свързани с чув-
ства като страх, тревога, отвращение или чувство за опасност. 
На поведенческо ниво те обикновено водят до избягване на 
някои хора или групи от хора. 

• Основавани на идеята за господство – емоционално те са 
свързани с чувството за превъзходство, което обикновено 
води до агресия.

• Противоречиви – свързани са с амбивалентни емоции: мо-
жем едновременно да изпитваме отвращение и възхищение. 
Като цяло обаче в такива ситуации се смятаме за по-добри 
хора. На поведенческо ниво този тип предразсъдъци водят 
до поддържане на дистанция от хората, които не харесваме. 

• Гранични предразсъдъци – тази категория включва всички 
видове поведение, които не е лесно да се класифицират, 
защото могат да се основават на предварителни преценки 
(например купуваме розови дрехи за момичетата и сини за 
момчетата) или мнения, като например: ако хората ги мразят, 
значи те го заслужават и т.н. 

Има много причини, поради които имаме стереотипи и предраз-
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съдъци. На макроравнище те са резултат от културни, истори-
чески, социални или икономически фактори. В психологически 
план те произтичат от процеса на категоризация (групиране на 
сходни обекти, етикетиране), могат да бъдат резултат от неудо-
влетвореност, от конформизъм или да бъдат израз на опреде-
лени видове личностни характеристики. 

Предразсъдъчна личност?
Никой не се е родил расист - колко пъти сте чували това? Силно 
вярваме, че това е вярно: расизмът се научава в процеса на со-
циализация и дори ако социалните науки предлагат някои обяс-
нения за различните личностни черти, не трябва да забравяме, 
че личността се развива през целия живот и има много фактори, 
които влияят върху това развитие: биологични, културни, соци-
ални или семейни фактори - така че, общо взето, тя е смесица от 
природа и култура. 

И така, какво казват социалните науки за расизма и личността? 
Тук бихме искали да споменем две теории, които могат да ни 
помогнат да разберем защо някои хора се поддават на предраз-
съдъчно мислене повече от други. 

Теорията за авторитарната личност, разработена от Теодор 
Адорно, е теория от средата на ХХ в., която обяснява масовата 
привлекателност на фашизма и етноцентризма. Човек с 
авторитарна личност показва много силно уважение към властта 
и има силно йерархична визия за света, която обикновено върви 
ръка за ръка с поддържането на консервативни ценности. Такъв 
човек, според Адорно, е лишен от саморефлексия и не търпи 
слабости. Човекът с авторитарна личност вярва, че агресията 
към онези, които не се придържат към конвенционалното 
мислене или са различни, е оправдана. Те също така поддържат 
убеждения, които дават прости отговори и обяснения: например, 
че медиите контролират всички ни или че източникът на 
всички наши проблеми е загубата на морал в наши дни. Адорно 
и неговите колеги изследователи разработват т.нар. скала F (F за 
фашист), която има за цел да измери фашистките тенденции чрез 
оценка на отговорите на серия от предварително подготвени 
въпроси.

Друга теория, която може да изглежда много подобна на тази 
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на Адорно, е разработена от Милтън Роукч, американски 
социален психолог, който се опитва да обясни причините за 
съществуващите расови предразсъдъци сред американците. 
Той създава концепцията за догматичната личност. Според 
него, догматичните личности споделят определена група от 
възгледи, които са вътрешно противоречиви, но това се игно-
рира от тях. Обикновено те са склонни да възприемат своите 
възгледи като напълно различни от възгледите на другите хора, 
като рядко виждат някакви сходства. Те проявяват уважение към 
„своите хора“ и всичко, което е чуждо, представлява източник 
на заплаха. Догматичната личност, за разлика от авторитарната, 
няма идеологически пласт. 

И двете теории са силно критикувани, което е напълно нор-
мално в света на науката. 

Неотдавна е представено ново проучване, което показва, че 
расизмът може да е повлиян и от биологични фактори. Изследо-
ватели, ръководени от психолога и невролог д-р Елизабет Фелпс 
от Нюйоркския университет, правят функционално сканиране 
на мозъка с магнитен резонанс, което показва, че взаимо-
действието между хора от различни расови групи предизвиква 
реакции, които може да са напълно непознати за нашето съзна-
ние. Това обаче не означава, че се раждаме расисти и не можем 
да направим нищо по въпроса. Резултатите от това изследване 
само добавят един елемент към съществуващите обяснения за 
стереотипите и предразсъдъците, които имаме, а културното 
влияние върху биологичните ни процеси никога не може да 
бъде изключено. 

Защо стереотипите и предразсъдъците могат да 
бъдат опасни?
Стереотипите не само опростяват действителността: те често 
водят до предразсъдъци, които на свой ред могат да доведат и 
до действия, които са вредни или дори смъртоносни за други 
хора. Гордън Олпорт, американски психолог, разработва въз 
основа на свои изследвания скала за измерване на проявите 
на предразсъдъци в обществото. Скалата съдържа пет етапа на 
предразсъдъците, подредени по нарастващата вреда, която те 
причиняват. Скалата често се представя под формата на пира-
мида, като например: 
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Изтребление

Физическа атака

Дискриминация

Избягване

Антилокуция (език на омразата)

Скала на предразсъдъците на Олпорт, 1954.

Според Олпорт стереотипите и предразсъдъците водят първо 
до негативни чувства, които се изразяват под формата на уни-
зителна реч или език на омразата. Често се смята, че антилоку-
цията („говоренето против“) е безвредна практика, но тя може 
да навреди на самочувствието на хората, обект на обидното 
говорене, както и да проправи път за по-вредни форми. Гра-
ницата между насилствените думи и насилствените действия 
често е много тънка. След това идва избягването на групите, 
които не харесваме или мразим, което завършва с изключване. 
Дискриминацията е третата стъпка и има за цел да навреди на 
дадена група, като ѝ попречи да постигне целите си, да получи 
образование или работа и т.н. Ако дискриминацията не бъде 
спряна, тя може да доведе до физически нападения, често 
наричани престъпления от омраза, които могат да завършат с 
изтребление (етническо прочистване или геноцид). 

Ако активно използвате социалните мрежи и се сблъсквате с 
езика на омразата, лесно можете да забележите, че отправната 
точка често е по-умерена (напр. „Защо тези бежанци идват в 
Европа? Те трябва да останат там, където са“), но дискусията, 
която предизвиква, често ескалира: „Не искам да ги има около 
мен“ (избягване), „Те не трябва да получават никаква социална 
подкрепа“ (дискриминация), „Ако видя такъв човек, ще го ударя 
в лицето“ (физическа атака), „Трябва да ги избием всички“ (из-
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требление). Това са отново премерени примери, използваните 
в социалните медии могат да са далеч по-жестоки. 

Мога ли да направя нещо по отношение на моите 
стереотипи и предразсъдъци?
Разбира се, че можете. Доброто начало е да спрем да се прес-
труваме, че ги нямаме, както и да помогнем на младите хора, 
с които работим, също да осъзнаят, че имат предразсъдъци. 
Всички ние имаме стереотипи и предразсъдъци и независимо 
дали го разбираме, или не, те оказват влияние върху собствения 
ни живот и живота на другите хора.

Следващата стъпка е да разпознаем стереотипите и предраз-
съдъците в близкото си обкръжение – когато разговаряме с 
приятели, когато обсъждаме нещо с други хора, когато гледаме 
телевизия или филми. Понякога е трудно да реагираме, особено 
когато трябва да го направим в група приятели. Когато работим 
с млади хора, е полезно да правим някои дейности, които биха 
им помогнали да разпознават стереотипите и предразсъдъците 
около себе си. 

Съществува и стратегия в три стъпки, която можем да използ-
ваме, когато станем свидели на расиски коментари, както в лич-
ния си живот, така и когато обучаваме млади хора. Стъпките са: 
СПРИ (прекъсни расисткия коментар), ПОПИТАЙ („Защо казваш 
това? Какво те кара да мислиш така?“), ОБЯСНИ (обяснете защо 
казаното е предрасзъдък и представлява расистко говорене). 
Можете да попитате хора наоколо дали са на същото мнение. 
В такава ситуация много хора осъзнават, че не са били прави. 
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Език на омразата 
Езикът на омразата не е ново явление, макар че през последните 
години чуваме за него по-често, най-вероятно заради широ-
кото му разпространение онлайн. Темата за езика на омразата 
предизвиква много спорове, свързани с границите на свободата 
на словото. Има хора, които твърдят, че езикът на омразата 
трябва да се толерира, защото ограничаването му ще доведе до 
цензура и невъзможност за упражняване на пълна свобода на 
словото. Свободата на словото е много важно право за всеки 
от нас – тя ни помага да не се чувстваме ограничени в мисле-
нето и изразяването на мислите си. Тя е важна и за обществото 
като цяло и е в основата на демокрацията. Трябва обаче да се 
има предвид, че свободата на словото не е абсолютно право 
и може да подлежи на определени ограничения с цел защита 
на достойнството на другите. Често се забравя, че езикът на 
омразата и престъпленията от омраза нарушават много други 
права на човека, като например правото на лична безопасност, 
забраната за дискриминация, забраната за изтезания и нечо-
вешко или унизително отношение, правото на живот, правото 
на собственост.

Проблеми с определението 
Определянето на езика на омразата не е лесно. Не е лесно и да 
се разграничи кое е език на омразата и кое не е. 

Езикът на омразата може да бъде дефиниран от правна гледна 
точка, но самото явление, а оттам и понятието, се разглеждат 
от социологията, психологията и политологията. Проблемите с 
дефинирането на езика на омразата произтичат и от факта, че 
самият термин е силно политизиран. Както споменахме, спо-
ред някои действията срещу езика на омразата са атака срещу 
свободата на словото, следователно ограничават свободата на 
изразяване на хората.

Нека разгледаме някои определения на езика на омразата. Една 
от най-често цитираните дефиниции в социологическата лите-
ратура е предложена от Лех Нияковски, според когото „езикът 
на омразата се състои в приписване на особено негативни ха-
рактеристики или призоваване към дискриминационни дейст-
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вия срещу определена социална категория, принадлежността 
към която се възприема като „естествена“ (присвоена), а не по 
избор“ (Nijakowski 2008: 133). Тук е важен адресатът на езика, 
който носи определена идентичностна характеристика, напри-
мер пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, религия, 
етнически и национален произход или цвят на кожата. В това 
определение се споменава и призивът за дискриминационни 
действия. Следователно то оперира с правната категория 
дискриминация, която е добре дефинирана в национални и 
международни документи. Лех Нияковски казва също, че дали 
дадено изказване е език на омразата, ще се определя от соци-
алния контекст: „неутрален текст в един контекст, в друг може 
да придобие съвсем ново измерение и да се възприема като 
изключително расистки”. (Nijakowski 2008: 128). 

В една от своите препоръки Комитетът на министрите на Съ-
вета на Европа предлага определение на езика на омразата за 
държавите членки на организацията:

(Езикът на омразата обхваща) всички форми на 
изразяване, които подтикват към расова омраза, 
ксенофобия и антисемитизъм и към всички форми на 
нетолерантност. (Съвет на Европа 1997: 107)

Съветът на Европа, и по-конкретно една от неговите институ-
ции – Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността 
(ЕКРН), значително разширява определението за език на омра-
зата през 2015 г. В Препоръка № 15 на ЕКРН езикът на омразата 
е дефинирана по следния начин:

(...) езикът на омразата е пропагандиране, насърчаване 
или подстрекаване под каквато и да е форма към 
дискредитиране, омраза или оскръбление на лице или 
група лица, както и всякакъв тормоз, обида, негативно 
стереотипизиране, стигматизиране или заплаха по 
отношение на такова лице или група лица и оправдаване 
на всички предходни видове изразяване на основание 
„раса“, цвят на кожата, произход, национален или 
етнически произход, възраст, увреждане, език, религия 
или убеждения, биологичен пол, социален пол, полова 
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идентичност, сексуална ориентация и други лични 
характеристики или статус.  (Съвет на Европа 2015: 3)

Това определение е доста сложно, но съдържа много подробни 
обяснения. Освен насърчаването и подбуждането към омраза, 
то включва и нейното оправдаване в дефинициата на език на 
омразата. Следователно според това определение език на ом-
разата би била всяко изразяване, което се опитва по привидно 
неутрален начин да оправдае необходимостта на всяка цена и 
да се освободим от мигрантите от територията на дадена страна. 
Това определение също така показва, че езикът на омразата 
може да бъде изразен под всякаква форма. Не е задължително 
това да са само думи: филми, мемоари, картини или снимки 
също са различни форми на език на омразата. 

Определяйки езикът на омразата, авторите на изследване за 
свободата на словото в Норвегия посочват причините за езика 
на омразата и нейните цели:

Езикът на омразата отразява негативни стереотипи, 
предразсъдъци и стигма и се основава на възприятията 
за граници и йерархии между групите. Тя се основава на 
реторика на изключване, страх и презрение към лица 
и групи, които се считат за различни (…) Целта е да се 
пазят и подчертават границите между групите и да 
се напомня на групите и индивидите, които се смятат 
за „други“, за тяхното законно място в социалната 
йерархия. (Midtbøen, Steen-Johnsen, Thorbjørnsrud 2017: 48)

Следователно целта на езика на омразата е да поляризира 
обществото, като го разделя на нас (добрите, познатите) и тях 
(лошите, непознатите). Трябва да се отбележи, че и самата поля-
ризация може да породи език на омразата. 

Причини и последици от езика на омразата

Хората използват езика на омразата по различни причини. 
Понякога е много трудно да се определи какви са намерени-
ята, които карат хората да използват език на омразата: когато 
езикът на омразата се появи в интернет, често не знаем кой го 
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използва, не знаем и каква мотивация стои зад него. Езикът на 
омразата носи по-голям или по-малък емоционален заряд и 
понякога се използва при преживяване на силни емоции, свър-
зани със ситуация, която извършителят не приема или на която 
силно се противопоставя. Тогава е лесно под влияние на силен 
емоционален импулс да се каже или напише нещо, за което 
по-късно може да се съжалява.

Използването на език на омразата може да е резултат от съ-
ществуващи в обществото стереотипи и предразсъдъци: 
тези ирационални презумпции за определени групи хора 
оказват влияние върху начина, по който се говори за тях. Те са 
обвинявани практически за всичко: за икономическата криза, 
престъпленията, липсата на щастие или загубения футболен 
мач. Езикът на омразата може да е резултат от страх, който 
обикновено е трудно да се обясни (напр. че мюсюлманите ще 
залеят Европа и/или че никога повече няма да сме в безопас-
ност). Понякога хората използват език на омразата, защото имат 
ниско или високо самочувствие/самооценка. Езикът на 
омразата може да е резултат и от определени социални или 
исторически условия или дори от „семейни традиции“. 
Омразата онлайн може да бъде и вид мода – генерирането на 
реакции чрез омраза се третира от някои хора като хоби – кол-
кото повече омраза генерирам или събирам, толкова по-важен 
съм. Езикът на омразата онлайн може и да се монтераризира, 
т.е. от него да се печелят пари. Така например някои „кликбейт“ 
медии са готови да използват език на омразата, стига това да им 
носи онлайн трафик (и следователно финансови ползи). Езикът 
на омразата може да е израз на определена идеология, която 
се използва от някои групи, които по подразбиране мразят 
определени хора. Понякога хората използват език на омразата, 
тъй като имат проблеми с общуването. Езикът на омразата 
често е резултат от дезинформация или липса на знания. И 
така, отговорът на въпроса защо се използва език на омразата 
би бил, че най-вероятно това е резултат от комбинация от мно-
жество различни причини, някои от които споменати тук.

Езикът на омразата може да има различни последици на раз-
лични нива, които ще разгледаме накратко.
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На индивидуално ниво:

Преживяването на език на омразата може да бъде много травми-
ращо. Езикът на омразата може пряко или косвено да повлияе 
на психологическото ни благосъстояние. Хората, към които е 
насочен езикът на омразата, най-често развиват ниска самоо-
ценка. Те могат да започнат да страдат от нарушения на съня, 
да се чувстват самотни или изолирани, да имат симптоми на 
депресия. Възможно е също така да се чувстват застрашени и 
да изпитват чувство на страх и несигурност. В най-тежките 
случаи те могат да се самонаранят или да направят опит за 
самоубийство.

Преживяването на език на омразата, особено когато се случва 
в продължение на дълъг период от време, може да повлияе на 
житейския избор на хората, свързан с работата им (чувството, 
че са безполезни, може да доведе до избор на кариера, раз-
лична от планираната), изграждането на лични и интимни от-
ношения (по-ниската самооценка може да доведе до проблеми 
при намирането на партньор) или образованието (напускане на 
училищната система).

Някои от последиците могат да бъдат краткосрочни (чувство на 
тъга), а други – дългосрочни (депресия, важни житейски избори).

На обществено ниво:

Освен че засяга отделния човек, езикът на омразата оказва въз-
действие и в макро-мащаб:

Езикът на омразата като механизъм за заглушаване: хо-
рата, към които е насочен езикът на омразата, могат да бъдат 
обезкуражени да участват в обществени дебати и да изразяват 
публично мнението си. Езикът на омразата често служи да 
напомня на различни групи (обикновено малцинствени) за 
тяхното място в обществото, което се разглежда като по-ниско. 
Ето защо езикът на омразата като механизъм за заглушаване 
представлява заплаха за демокрацията. Тя може да попречи на 
хората да участват в демократичните процеси и по този начин 
да повлияе на решения, които са важни за обществото като 
цяло.
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Езикът на омразата може да доведе до нормализиране 
на дискриминацията, нетолерантността и изключването. 
Много млади хора не смятат езика на омразата за проблем, а 
по-скоро за част от онлайн културата. Поради това те може да 
не смятат, че е важно да се реагира на различни прояви на 
език на омразата. В такива случаи езикът на омразата често 
се свързва със свободата на изразяване, като се забравя, че тя 
не е абсолютно право и че езикът на омразата нарушава други 
човешки права, като например: правото на живот (когато някой 
е заплашван или когато някой реши да се самоубие в резултат 
на тормоз), свободата от изтезания (когато речта на омразата се 
случва за дълъг период от време) или свободата от дискримина-
ция (когато различни малцинствени групи се смятат за по-малко 
стойностни и се възприемат като заплаха за „нашата“ култура, 
религия или начин на живот). В резултат, нормализираното из-
ползване на език на омразата може да доведе до „оправдаване“ 
на дискриминационни практики или изключване.

Езикът на омразата допринася за социалната поляриза-
ция и радикализацията на политическите и социалните 
нагласи. Общественият дебат, който допуска език на омразата, 
кара хората да заемат крайни позиции по отношение на раз-
лични политически и социални въпроси. В такива примери ези-
кът на омразата се използва за обосноваване на политически 
позиции и мнения (напр. обвиняване на бежанците или ЛГБТ 
хората). В такива ситуации не остава място за истински поли-
тически дебат, който да отчита различните мнения. Езикът на 
омразата се превръща в гориво за изразяване на радикални 
възгледи, които са пълни с дискриминационни мотиви, а поня-
кога подтикват към насилие спрямо различни групи.

Езикът на омразата може да насърчи и да доведе до оскър-
бителни и насилствени действия. Някои примери за език 
на омразата представляват подбуждане към омраза и насилие. 
Това може да доведе до насилствени нападения срещу мирни 
демонстрации или шествия или нападения на лица, които се 
възприемат за част от малцинство. В много тежки случаи езикът 
на омразата се използва за оправдаване на насилствени атаки 
срещу по-големи групи и може да доведе до сегрегация и изтреб-
ление. Можете да прочетете повече за десетте етапа на геноцида 
(на английски) тук: http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
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Как да разпознаем езика на омразата?
За да се предприемат действия срещу езика на омразата, трябва 
да сме сигурни как да го разпознаем. Следните точки могат да ви 
помогнат да направите разлика между език на омразата и други 
форми на агресивно/обидно вербално поведение:

• Може да бъде изразено по много различни начини - публи-
кация в блог, коментар, публикация във Facebook или Twitter, 
снимка, меме или видео.

• Може да приеме различни форми - шеги, разпространяване 
на слухове, заплахи, клевети и подстрекаване към насилие.

• Човек бива вербално нападнат заради това, което е (или 
което извършителят мисли, че е), а не заради това, което е на-
правил. Понякога извършителят определя лицето, към което 
е насочена атаката, като например му приписва определени 
характеристики, които в действителност не са верни.

• Често засяга хора, принадлежащи към група, която е силно 
стереотипизирана - езикът на омразата често е резултат от 
съществуващи стереотипи и предразсъдъци към определени 
групи хора, като етнически или национални малцинства, бе-
жанци, хора, които се идентифицират с определени религи-
озни групи, хора с увреждания, ЛГБТИ хора. Най-общо казано, 
езикът на омразата е насочена към хора с идентичност, раз-
лична от тази на извършителя. Езикът на омразата е израз на 
расизъм, ксенофобия, хомофобия, сексизъм, нетолерантност 
и дискриминация.

• Обикновено езикът на омразата е много болезен за хората, 
към които е насочен, които често се чувстват безпомощни 
и не знаят как да реагират. В някои случаи се чувстват не-
спокойни, уплашени, губят самочувствие и т.н. Езикът на 
омразата може да доведе и до престъпления от омраза, т.е. 
престъпления, мотивирани от предразсъдъци, насочени към 
лице, чиято идентичност е различна от тази на извършителя. 
Престъпленията от омраза могат да приемат различни форми: 
физическо насилие, унищожаване на имущество, палеж или 
убийство. Жертвите се избират умишлено само заради ха-
рактеристиките, които притежават. Такива престъпления се 
наказват от закона.
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• Целта на езика на омразата е да унижи, да дехуманизира и/
или да изплаши хората, срещу които е насочен. Въпреки това, 
възможно е извършителите да не осъзнават това – понякога 
те повтарят чути изречения, които не напълно разбират. Те 
може и да нямат намерение да наранят някого.

• Езикът на омразата може да е насочен към конкретен човек, 
а понякога по-скоро представлява обобщение за група хора, 
например: „Всички знаем, че евреите управляват света. 
Трябва да се отървем от тях и положението в държавата ще 
се подобри“ (автентичен коментар във Facebook).

• Съдържанието на езика на омразата може да предизвика 
бурна реакция: например публикация в социална мрежа, 
която съдържа езика на омразата, провокира други хора да се 
противопоставят по войнствен начин.

• Езикът на омразата е насилие. Няма значение защо някой е 
решил да го използва. Той винаги унижава хората и нарушава 
правото им на личен живот и/или правото им на безопасност.

Език на омразата и престъпления от омраза
Службата за демократични институции и права на човека на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (СДИПЧ 
ОССЕ) определя престъпленията от омраза като криминални 
деяния, мотивирани от предубеждение или предразсъдъци 
към определени групи хора. За да се счита за престъпление от 
омраза, деянието трябва да отговаря на два критерия: първо, 
деянието трябва да представлява престъпление според на-
казателното право; второ, деянието трябва да е мотивирано 
от предразсъдъци. Последното може да се определи в широк 
смисъл като предварително изградено негативно мнение, сте-
реотипни предположения, нетърпимост или омраза, насочени 
към определена група, която споделя обща характеристика, 
като например раса, етническа принадлежност, език, религия, 
националност, сексуална ориентация, пол или друга характе-
ристика. Хората с увреждания също могат да бъдат жертви на 
престъпления от омраза (https://hatecrime.osce.org/what-hate-crime).

Както се вижда от това определение, престъпленията от омраза 
са свързани с понятието „език на омразата“. Езикът на омразата 
често е израз на съществуващите в обществото предразсъдъци, 
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а престъпленията от омраза са мотивирани от предразсъдъци. И 
двете определения посочват и каталог от защитени характерис-
тики. Съществува обаче една разлика: определенията за език на 
омразата се фокусират върху целта (унижение, подбуждане към 
омраза и т.н.), докато определенията за престъпления от омраза 
ясно посочват мотивацията (затова престъпленията от омраза 
често се наричат престъпления, мотивирани от омраза или 
предразсъдъци). За да се докаже, че дадено лице или група хора 
са извършили престъпление от омраза, трябва да се докаже без-
спорно, че то е било мотивирано от омраза. Езикът на омразата 
съответно може да мотивира или насърчи хората да извършат 
престъпления от омраза, като например: подпалване на център 
за бежанци, унищожаване на заведение за хранене, управля-
вано от чужденци, побой или убийство на ЛГБТИ+ човек. Езикът 
на омразата често съпътства престъпленията от омраза - напр. 
хората, които подпалват центъра за бежанци крещят лозунги, 
които са пример за език на омразата.

И двете понятия са в някаква степен дискусионни – така напри-
мер много правни теоретици смятат, че езикът на омразата сам 
по себе си е престъпление от омраза.  Това е така в ситуации, в 
които законът ясно определя какво се счита за престъпление 
от омраза (напр. призоваване към омраза, заплашване на хора 
заради техния произход и др.)

Какво да направим?
Езикът на омразата и престъпленията от омраза представляват 
форма на насилие, което има отрицателни последици в живота 
на засегнатите хора, но също така има отрицателно въздействие 
върху обществото като цяло. Защитата на себе си и на другите 
от насилие е не само морален дълг на всеки човек, но и правно 
задължение. Всеки има право да бъде уважаван и да живее в 
безопасност. Затова можем да предприемем следните действия:

• да повишим знанията си за стереотипите, предразсъдъците, 
дискриминацията и насилието;

• да анализираме критично медийните послания и да упражня-
ваме уменията си за критично мислене;

• да докладваме публикации в социалните мрежи и медийно 
съдържание, които съдържат език на омраза;
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• да подкрепяме хора, които изпитват или са изпитвали език на 
омразата или са станали жертви на престъпления от омраза;

• когато имаме съмнение за престъпление, да съобщаваме за 
език на омразата на доставчиците на услуги или директно на 
правоприлагащите органи;

• да участваме активно в дейностите на неформални групи и 
НПО, които противодействат на езика на омразата и престъ-
пленията от омраза.

Това са някои от начините да допринесем за промяната на света 
към по-добро: без насилие и дискриминация.
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Невидим расизъм и микроагресии 
През последните години силно се развиват изследванията на 
расизма, като усилено започва да се говори за форма на ра-
сизъм, описвана с различни прилагателни: модерен, микро, 
несъзнателен, ежедневен, невидим. Говоренето за такава 
форма на расизма не означава, че той не съществува в своята 
класическа (видима) форма, напротив. Въпреки това има из-
следвания, които показват, че има действия или бездействия, 
които мнозина не смятат за вредни (расистки), а те всъщност 
са. 

Когато говорим за невидим расизъм, имаме предвид 
вредящо поведение, което се смята за нормално и 
се приема от обществото. Границата между това, 
което всички разпознаваме като расизъм, и това, 
което наричаме невидим расизъм, се определя от това 
какво се толерира. Някои примери за проявления на 
невидимия расизъм са расистки вицове, избягване на 
контакти с човек, идващ от друга етническа група и 
други. Това поведение, макар и да не се счита за вредно 
от мнозина, води до изключване, тревожност и влияе на 
благосъстоянието на хората.

Въпреки че съществуват различни термини за описание на 
такъв вид поведения, тук използваме последователно термина 
„невидим расизъм“ поради неговата яснота и простота. Но за 
да разберем по-добре как работи невидимият расизъм, трябва 
да разгледаме друга теория – за микроагресиите, разработена 
от психолога от Колумбийския университет Дералд Уинг Сю.

За да разберем микроагресиите, можем да си зададем 
следния въпрос: ставали ли сме свидетели на ситуация или 
действие, които сме усещали като насилие, без да можем 
ясно да си обясним защо? Или казвал ли ни е някой в нашето 
обкръжение, че дадено действие е насилствено (расистко), 
без ние самите да сме го усетили като такова? Ако е така, 
най-вероятно сте били свидетел на микроагресия - нещо, 
което не виждаме, ако не знаем предварително, че същест-
вува. В текста по-долу се стремим да обясним какво пред-
ставляват микроагресиите и да ги разгледаме в дълбочина.   
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Какво представляват микроагресиите?

Нека разгледаме две определения за микроагресии, предста-
вени от д-р Сю:

Микроагресиите са кратки, ежедневни ситуации, които 
изпращат унизителни послания към определени хора 
заради тяхната групова принадлежност. (Sue, 2010)

Микроагресиите са кратки и обичайни словесни, 
поведенчески или ситуационни обиди, умишлени или 
неумишлени, които предават враждебни, унизителни 
или негативни послания на база раса, пол, сексуална 
ориентация или религия, насочени към дадено лице или 
група. (Sue, Capodilupo, et al., 2007)

От тези дефиниции можем да извлечем някои от характеристи-
ките на микроагресиите:

• Микроагресиите са кратки: те могат да се състоят от една 
проста фраза или дори от един поглед, който лесно може да 
остане незабелязан;

• Микроагресиите са чести: случват се редовно, често 
ежедневно;

• Микроагресиите са насочени към маргинализирани 
групи: подобно на дискриминацията, най-често срещаните 
са основани на  цвят на кожата или етническа принадлежност 
(микрорасизъм), пол (микромачизъм) и сексуална ориентация 
(микрохомофобия), но могат да бъдат насочени и към хора с 
увреждания, дебели хора, възрастни хора и др.;

• Микроагресиите са нормализирани: те са дълбоко вкоре-
нени в културата, поради което често се извършват несъз-
нателно и без задължително да имат за цел да навредят на 
някого;

• Микроагресиите съдържат унизително послание: посла-
ние, което, ако бъде анализирано, може да се окаже вредно и 
обикновено е основано на стереотипи.

• Микроагресиите са резултат от властови отношения: често 
те са израз на властта, която някой има спрямо друг.
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Властовите отношения не са изрична част от нито едно от оп-
ределенията на Сю, но те остават важна характеристика, която 
присъства в определенията за микромачизъм на Луис Бонино 
(1998 г.). Според него, микроагресията (основана на пол) е ре-
зултат от властовите отношения. Бонино определя микро-
мачизма като „фини и незабележими маневри и стратегии за 
упражняване на мъжката власт на господство в ежедневието, 
които в различна степен застрашават автономията на жените. 
Уменията, триковете и манипулациите, с които мъжете се 
опитват да наложат своите виждания, желания и интереси на 
жените в ежедневието“. Следователно, микроагресиите често 
се използват за препотвърждаване на властови позиции или са 
предизвикани от страха да загубим властта си. Ето защо, когато 
говорим за невидим расизъм, винаги трябва да имаме превдив 
и отношенията на власт.  

Видове микроагресии

Можем да разделим микроагресиите на три основни категории: 
микрооскърбления, микронападения и микрообезценки.

Микронападението е най-директната форма на агресия и 
най-много прилича на старомодния сексизъм, расизъм или 
хомофобия.  Микронападенията са явни унижения, които целят 
да наранят адресатите, да ги накарат да се чувстват нежелани, 
застрашени или непълноценни. Тъй като имат тези ясни цели, 
в повечето случаи те са съзнателни. Микронападението може 
да бъде вербално – например да се нарече гей човек „педал“, 
поведенческо – например да не седнеш до чернокож човек в 
обществения транспорт, или ситуационно – да се окачат снимки 
на полуголи жени в офиса на шефа (мъж). Както се вижда от при-
мерите, някои от тези поведения са доста директни и в някои 
общества вече не биха били „микро“. Въпреки това, тъй като все 
още има много хора, които не виждат нищо насилствено в тях, 
(т.е. намират ги за нормални), те се считат за микроагресии.

Вторият вид микроагресии са микрообидите, които предста-
вляват комуникация, предаваща грубост и безчувственост, често 
основана на стереотипи. За разлика от микронападенията, 
много по-вероятно е те да са несъзнателни. Много често посла-
нията им са толкова скрити, че дори адресатите им не винаги ги 
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разпознават веднага. Нека да анализираме пример от класната 
стая, където имаме учител, който прави комплимент на ученик 
от ромски произход за представянето му в училище с думите „ти 
си гордост за твоя етнос“. Ученикът е похвален и би трябвало 
да се чувства добре от това; намеренията на учителя са добри, 
той припознава постиженията на ученика. Ако обаче деконстру-
ираме посланието, ще видим, че учителят прави комплимент на 
ученика заради стереотипите, които има за нивото на интели-
гентност на ромите. Посланието, което предава, е, че ромите по 
принцип не са толкова интелигентни, колкото неромите.

Ето някои често срещаните скрити послания от САЩ:

• Допускания за интелигентност: вярване, че някои групи имат 
по-добри способности и ниво на интелигентност. Например, 
погрешно възприемане на чернокож за асистент на изпъл-
нителен директор (вместо допускане, че самият той може да 
е изпълнителен директор), въз основа на предположението, 
че чернокожите обикновено не са способни да заемат такава 
длъжност. 

• Гражданин втора класа: внушаване, че определени групи са 
по-малко достойни или по-малко важни. Например, в ресто-
рантите се дават по-малки маси на по-изолирани места за 
чернокожи. 

• Предположение за криминален статус: допускане, че дадено 
лице може да е опасно заради цвета на кожата или етниче-
ския си произход. Например, нарочване на чернокож за по-
тенциален крадец или нападател, когато се разхожда в богат 
(„бял“) квартал.

Има много други скрити послания, на които сме изложени еже-
дневно и които – без критична перспектива – възприемаме като 
универсално верни. Най-големият източник на този тип кому-
никация са медиите и въпреки че през последните няколко го-
дини наблюдаваме увеличаване на разнообразието в медиите, 
различни доклади показват, че все още има много проблеми. 
Например, в доклад за това дали Холивуд променя представя-
нето на различни изключени групи, д-р Стейси Л. Смит и Ини-
циативата за приобщаване на USC Annenberg правят цялостен 
преглед на филмовата индустрия, като изследват 53 178 герои в 
1200 популярни филма за периода 2007-2018 г. Те установяват, 
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че само в двадесет и седем филма има главни герои от ниско 
представени расови/етнически групи. Процентът на героите от 
такива групи се е увеличил от 29,3 % през 2017 г. на 36,3 % през 
2019 г.1

Проучвания на последствията от тази медийна картина уста-
новяват, че продължителното излагане на телевизия води до 
намаляване на самооценката при всички момичета и при чер-
нокожите момчета и до увеличаване на самооценката при бе-
лите момчета. Тези разлики следва да се разглеждат във връзка 
с практиките на Холивуд да представят белите мъже като герои, 
докато заличават други групи или ги представя като злодеи, вто-
ростепенни герои или сексуални обекти.2 Ако сме изложени на 
такова влияние всекидневно, е много вероятно да го приемем 
за нормално и да започнем да възпроизвеждаме тези видове 
стереотипи. Така работи мозъкът ни и затова е толкова важно 
да се научим да декодираме критично посланията, които полу-
чаваме чрез различни медии.

Съществува и трети вид микроагресии, наречени микроин-
валидации. Те включват комуникации или внушения, които 
изключват, отричат или обезсилват мислите, чувствата или 
реалността на определени групи. Най-добрият пример, който 
може да илюстрира този вид микроагресии, е да накарате ня-
кого да се чувства чужденец в своята страна. Така например да 
се направи комплимент на чернокож човек, роден и отраснал в 
същата държава, за много доброто му ниво на език (който може 
и да му е майчин), показва предположение, че той не (може да 
е) от „тук“. Това може да доведе до създаване на дистанция и 
усещане за отхвърляне у адресата и е още един пример как до-
бронамерен комплимент може да се окаже микроагресия.

Наистина ли микроагресиите вредят?
За съжаление, микроагресиите могат да бъдат много вредни за 
тялото и съзнанието на техния адресат, а силата им се крие в по-

1  https://deadline.com/2019/09/inclusivity-diversity-representation-marginalized-
communities-film-usc-annenberg-inclusion-initiative-usc-stacy-l-smith-1202710100/  

2  https://scholars.org/contribution/how-racial-stereotypes-popular-media-affect-people-
and-what-hollywood-can-do-become 
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следователността и в липсата на действия от страна на околните. 
Представете си една дебела жена, която през целия си живот е 
изложена на множество микроагресии, докато по телевизията 
се налага предимно друг тип красота. Вероятно, когато се храни 
навън, тя е изложена на осъдителни погледи, тъй като повечето 
от нас стереотипно смятат, че ако някой е дебел, това е, защото 
яде много; след това чува коментари от приятелите си, че са 
качили един килограм и колко „ужасно“ е това. Невъзможно е 
да се преброи броят микроагресии, които тя понася ежедневно. 
И така, какви са последствията от това? Обикновено се започва 
с леки травми, които се увеличават с времето: от чувство на не-
сигурност и тъга до чувство за ненормалност, непринадлежност, 
срам, безсилие и много други.

Микроагресиите оказват влияние както върху психическото, 
така и върху физическото здраве, а въздействието им е свър-
зано с интензивността на микроагресиите и наличието на 
минимизиращи фактори. Най-вероятно един или два случая на 
микроагресии няма да доведат до никаква вреда, а адресатът им 
може дори да не ги забележи, или ако ги забележи, може да ги 
приеме като изолиран инцидент. Но микроагресиите са вредни, 
когато са чести и постоянни, тъй като с натрупването си предиз-
викват постоянен стрес. Съществуват множество изследвания за 
дългосрочните последиците от стреса, който води до депресия, 
чувство за вина, гняв и редица физически заболявания, които 
могат да доведат дори до смърт.

Стресът, който предизвикват микроагресиите, се увеличава и 
поради неяснотата на микроагресиите. Адресатите не разпола-
гат със стратегии за защита поради факта, че микроагресията не 
е незаконна; те не могат или се страхуват да й се противопос-
тавят и да реагират, тъй като не винаги са 100% сигурни дали 
това, което са преживели, е било истинска микроагресия. Често 
им липсват аргументи или не са сигурни какво наистина е имал 
предвид другият човек, което обаче не променя факта, че инци-
дентът предизвиква стрес и негативни чувства.

В Съединените щати е проведено изследване (Salvatore & 
Shelton, 2007 г.), което разглежда последиците от видимия и 
невидимия расизъм. Изследователите взимат 4 различни групи, 
две от които съставени от бели американци и две от чернокожи 
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американци и ги поставят в ситуации, в които някои са изло-
жени на явно расистко съдържание, а други – на съобщения със 
скрити расистки послания. След това всички участници са под-
ложени на „теста на Строоп“, който измерва функционирането 
на когнитивните и умствените усилия.  

Резултатите показват, че белите хора са много по-засегнати 
от явния расизъм, а сред чернокожите по-голямо въздействие 
има при тези, които са станали свидетели на невидим расизъм. 
Изследователите смятат, че те са разработили стратегия за сп-
равяне с открития расизъм, но невидимият расизъм „изчерпва 
психологическата енергия или отклонява вниманието от поста-
вената задача“ поради своята двусмисленост. Според изследо-
вателите чернокожите участници вече са свикнали с расистки 
инциденти и не се влияят толкова силно от тях, но това, което 
предизвиква по-голям стрес, е очакването расисткият инцидент 
да се случи, както и неяснотата дали дадена ситуация е расистки 
инцидент, или не.

Фактори за минимизиране на последиците
Не всеки човек има сходни реакции и ще преживее по еднакъв 
начин един и същ инцидент, тъй като има различни фактори, 
които могат да минимимализират последиците, като например 
социалната и семейната подкрепа, нивото на овластяване и 
самосъзнание, нивото на разбиране на това как действат ми-
кроагресиите и др. Важно е да разберем кои са тези фактори за 
младите хора, с които работим, за да търсим заедно с тях въз-
можности за това как да се справяме с микроагресиите.

И така, какво можем да направим? От една страна, да овластим 
маргинализираните групи, да им предложим социална под-
крепа, да не бъдем мълчаливи наблюдатели, когато станем 
свидетели на расистки инцидент; от друга страна, трябва да 
работим за популяризирането на различните видове микроа-
гресии и последиците, които те могат да предизвикат.
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Расизъм и власт 
През 70-те години на миналия век академичните среди в САЩ, 
изучаващи расовите отношения и расизма, предлагат една 
много проста формула за обяснение на расизма: Расизъм = 
предразсъдъци + власт. Оттогава това уравнение се оспорва от 
някои, но това, което тази концепция прави, е да включи властта 
и властовите отношения в разглеждането на расизма. 

Какво всъщност означава тази формула? Означава, че не винаги, 
когато имаме предразсъдък спрямо някого, това ще е расизъм, 
защото е важно да знаем какви са властовите отношения между 
групите, от които произхождат участниците в конкрета ситуация. 
Това е изключително ценно, тъй като позволява расизмът да се 
разбира не само като явление в междуличностните отношения 
между двама (или повече) души, а да се мисли като структурен 
проблем, който е повсеместен в нашите общества.

Какво е власт?
Казано просто, властта е способността да определяме правилата 
в нашата среда и да вземаме решения, включително за това 
как се разпределят ресурсите и кой има достъп до тях. Или ако 
използваме думите на активиста за граждански права д-р Мартин 
Лутър Кинг: „Правилно разбраната власт не е нищо друго освен 
способността да се постигне дадена цел. Тя е силата, необходима 
за осъществяване на социална, политическа и икономическа 
промяна...“. В неговите думи виждаме, че човек трябва да 
има власт, за да може не само да формира начина, по който 
функционира нашето общество, но и да го промени, когато има 
доказателства, че то не е справедливо или честно. 

На обществено ниво властта има различни измерения:

Политическата власт в представителните демокрации опре-
деля кой има възможност (напр. достатъчно членове на парла-
мента) да приеме даден закон. Теорията на представителната 
демокрация предполага, че представителният орган (напр. пар-
ламент, общински съвет) ще отразява разнообразните интереси 
в обществото. Уви, това много рядко е вярно. Расовите и етниче-
ските малцинства са в голяма степен недостатъчно представени 
в органите за вземане на решения по целия свят, независимо 
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какъв процент от населението заемат. По правило жените, 
които естествено представляват малко повече от 50 % от насе-
лението на всяка една държава, са широко непредставени във 
властовите структури: към 2019 г. само в две държави по света 
жените в парламента са повече от мъжете. ЛГБТИ хората също 
се борят за справедливо представителство, каквото по принцип 
им липсва, въпреки някои пробиви (през 2020 г. Ирландия, Люк-
сембург и Сърбия се управляват от открити гей премиери). Дори 
обаче колективните органи за вземане на решения да отразяват 
справедливо разнообразието на населението, което са длъжни 
да представляват, това все още оставя малцинствата с ограничен 
достъп до власт. Нека си представим, че има етническо малцин-
ство, което съставлява 30 % от населението на дадена държава: 
дори и да е справедливо представено в парламента на тази 
държава (около 30 %), това все пак ще го направи неспособно 
да приема закони, без да бъде подкрепено от мнозинството. В 
демокрацията мнозинствата са от огромно значение: те държат 
властта по правилото, че най-големият печели. Към тази картина 
трябва да добавим, че хората са склонни да облагодетелстват 
собствените си групи, т.е. мнозинствата ще се стремят да създават 
правила, които защитават собствените им интереси. Например, 
в продължение на десетилетия в някои части на Съединените 
щати се прилага „правилото на едната капка“, според което дори 
„една капка черна кръв“ те прави чернокож. В резултат на това 
правило децата и внуците от смесени бракове (доброволни или 
принудителни) ще се считат за чернокожи. По време на робството 
това правило е имало много ясно икономическо измерение: то е 
увеличавало броя на робите, като по този начин е защитавало 
интересите на белите робовладелци.

Институционалната власт е тясно свързана с политическата 
власт, тъй като институциите са тези, които провеждат полити-
ките и ги прилагат на практика. За разлика от политиците обаче 
хората, работещи в публичните институции, обикновено не се 
избират и включват експерти, професионалисти, бюрократи и 
администратори. Чрез решенията, които тези хора взимат, про-
цедурите и правилата, които предлагат, те имат способността 
да оформят голяма част от социалната реалност. Да вземем за 
пример сферата на образованието: докато политиците решават 
големите въпроси за структурата, посоката, финансирането и 
принципите на образованието, институциите са тези, които биха 
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оформили начина, по който това се случва. Това ще бъде задача 
на министерството на образованието, регионалните управления, 
общинските власти и накрая на самите училища. Решенията, 
които тези институции вземат, оказват пряко влияние върху 
начина, по който се развива образованието: включително учеб-
ните програми, безопасността в училищата, броя на отпадналите 
ученици, нивото на постиженията, сегрегацията и т.н. Фирмите 
и неправителствените организации също действат като институ-
ции и имат своята роля в оформянето на средата, в която живеем. 
В качеството си на работодатели и доставчици на обществени 
услуги институциите са тези, които имат властта да поддържат 
приобщаваща среда или, напротив, да поддържат актове на 
дискриминация и враждебна среда в своите политики за наби-
ране на персонал, работна култура и предоставяне на услуги. 
Както и при избраните представители, институциите са склонни 
да служат на интересите на мнозинството и в резултат на това 
интересите на малцинствата остават недостатъчно представени.  
Например в образованието това може да означава недостатъчни 
ресурси (финансиране, експертиза и специфични мерки) за учи-
лищата в бедните и/или малцинствените квартали, както и липс-
ващо или недостатъчно представяне на малцинствените групи в 
училищната програма. Многобройни проучвания са установили, 
че съдържанието на учебниците или не дава справедливо пред-
ставяне на малцинствените общности, или дори засилва вредни 
стереотипи, националистически и шовинистични идеи, патриар-
хални и хетеронормативни ценности. По този начин се оформят 
и социалните разкази, което ни води до властта да оформяме 
културата.   

Културната власт може да бъде много спорно понятие, но в 
общи линии представлява способността на дадена група да влияе 
върху културата, в която живее. Какво е култура и как се създава тя 
е изключително сложен въпрос, с който няма да се занимаваме, 
но за целите на разбирането ѝ във връзка с расизма можем да оп-
ределим културата като съвкупност от правила, навици, обичаи, 
идеи и поведение в дадена общност. Социалните групи, които 
разполагат с политическа и икономическа власт, обикновено 
имат и способността да създават или предефинират правилата, 
които едно общество следва, и идеите, които се споделят в него. 
Пълният контрол в областта на културата е описан като “културна 
хегемония” от италианския философ Антонио Грамши. Според 
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него културната хегемония е налице, когато една класа или друга 
социална група контролира всички канали за влияние и инфор-
мация (училища, медии, религиозни институции и т.н.) и никъде 
не може да се чуе различна гледна точка. Ако приложим тази ло-
гика към расовите, етническите или сексуалните малцинства, ще 
видим, че мнозинството има властта да формира разказа за себе 
си в обществото, а също и образа на малцинствата. Освен чрез 
медиите, образованието и институционалната политика, това 
може да стане и чрез използването на символи, например: кои 
празници се отбелязват, на кои исторически личности и събития 
се отдава значение, какво се излага (или не) в музеите, знамена, 
музика и т.н. Популярната култура също играе важна роля в този 
процес. Наред с много други неща, културата определя и какво 
ние – като общество – смятаме за нормално и приемливо. Ето 
защо и конкретната културна ситуация ще определи границата 
между видимия и невидимия расизъм. 

Власт и привилегия 
Темата за властта на обществено ниво е важна, за да разберем 
обхвата на расизма в нашите общества и да имаме по-ком-
плексен поглед върху това, че расистките прояви – големи или 
малки - идват от една по-голяма картина на структурно неравен 
достъп до власт. Този широк поглед върху властта обаче може 
да изглежда малко абстрактен и следователно по-труден за 
разбиране, особено когато се работи с млади хора, които все 
още изграждат разбирането си как функционира обществото. 
Освен това много млади хора не биха се свързали с група, която 
притежава власт, тъй като може да се чувстват безвластни в 
ежедневието си. Това е разбираемо, тъй като възможностите на 
много млади хора да участват в социалния и гражданския живот 
са ограничени (например поради възрастовите ограничения за 
гласуване, кандидатиране за длъжност и т.н.). Ето защо е важно 
да се „преведе“ как разпределението на властта на социално 
ниво влияе върху всекидневните и междуличностните ситу-
ации. Това може да се направи с помощта на концепцията за 
привилегиите. 

Ежегодно световните медии публикуват новини за силата на 
паспортите на различни държави въз основа на индекси, които 
измерват свободата и възможността за мобилност, която при-
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тежателите на различни паспорти имат. Това е отличен пример 
за това как националността – като характеристика, отнасяща се 
за почти всички хора – обуславя  различия във възможностите. 
Националността дава привилегии на едни, сравнено с други, 
които имат ограничени възможности за пътуване. Сега нека си 
представим, че цветът на кожата, етническият произход, полът, 
половата идентичност или сексуалната ориентация са също 
паспорти - те биха ни позволили да правим определени неща 
по-лесно от други. Нека вземем няколко примера:

• Заради цвета на кожата ми не се страхувам, че ще бъда под-
ложен(а) на словесен или физически тормоз, когато вървя по 
улицата;

• Не очаквам да срещна трудности при наемането на жилище 
заради цвета на кожата ми или етническия ми произход;

• Заради цвета на кожата ми или етническия ми произход не се 
страхувам, че нещата, които казвам, ще бъдат възприети като 
позиция на цялата група;

• Заради цвета на кожата ми или етническия ми произход съм 
сигурен(сигурна), че ще бъда обслужен(а) в бар, ресторант 
или магазин;

• Не смятам, че заради цвета на кожата ми или етническия ми 
произход създавам лошо име за групата, към която принад-
лежа, ако имам слаб резултат на тест – тези резултати засягат 
само мен;

• Заради цвета на кожата ми или етническия ми произход не 
предполагам, че полицейски служител или съдия ще има 
силни предразсъдъци към мен;

• Не се страхувам, че ще ми е трудно да си намеря приятели в 
училище заради цвета на кожата или етническия ми произход;

• Заради пола си не се страхувам, че работодателите няма да 
ме наемат, тъй като е възможно скоро да имам деца;

• Заради пола си не се страхувам, че на работното ми място 
ще ме сметнат за твърде емоционален(-на) или твърде 
злобен(-на);

• Заради пола си не се страхувам, че ще бъда тормозен(а) или 
изнасилен(а), когато се разхождам по улиците;
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• Заради сексуалната ми ориентация не се страхувам да държа 
ръката на партньора си на публично място;

• Заради сексуалната ми ориентация не се опитвам да използ-
вам неутрални думи и местоимения за партньора си, за да не 
разкривам пола му/ѝ.

Това са само някои примери, които разкриват привилегиите на 
белите (етническите мнозинства), мъжете и хетеросексуалните 
хора в практически всички европейски общества. Има още 
стотици, ако не и хиляди ситуации от ежедневието, на които 
хората, принадлежащи към мнозинство, изобщо не обръщат 
внимание, защото представляват проблеми, с които всъщност 
не се сблъскват. Техният „паспорт“ е по-силен от този на хората 
от малцинствените групи, тъй като им позволява да преминават 
по-лесно през границите на ежедневието, за чието съществу-
ване те често дори не подозират. 

Важно е да изследваме въпроса за привилегиите, когато рабо-
тим с млади хора, особено от мнозинството, тъй като в противен 
случай не е възможно да изследваме расизма и невидимия ра-
сизъм в цялата му сложност. Но когато говорим за привилегии, 
целта не е да се създава чувство за вина у представителите на 
мнозинствата, тъй като принадлежността към властова група от 
мнозинството обикновено не е въпрос на избор. Но признава-
нето на факта, че имаме привилегия и че се възползваме от нея 
и от системата, която я създава, е важна отправна точка за всеки 
разговор, целящ премахването на расизма.

Защо да говорим за власт, когато работим с млади 
хора по темата за расизма?
Включването на властта в уравнението на расизма прави про-
цесите на обучение с младите хора по-сложни и по-предизвика-
телни. То обаче е важно, защото в противен случай те няма да 
успеят да разберат обхвата на расизма и съответно ролята си в 
борбата срещу него. Ако пропуснем да въведем концепцията за 
властта, рискуваме да изпратим послание, че расизмът е равен 
само на предразсъдъци (т.е. че формулата е просто расизъм = 
предразсъдъци). Това няма да е справедливо, тъй като културата, 
която създава и поддържа предразсъдъците, не е неутрална, а 
на свой ред властово небалансирана. Освен това рискуваме да 
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внушим, че ако сме „далтонисти“, т.е. не обръщаме внимание на 
цвета на хората, това ще реши проблема с расизма. Виждали сме 
много младежки инициативи, които ни убеждават, че цветът на 
кожата или етноса нямат значение: не е изненадващо, че те не 
разглеждат въпроса за расизма и другите форми на нетолерант-
ност в дълбочина. Да си сляп за цвета на хората означава да 
останеш сляп и за неравномерното разпределение на властта 
между малцинствата и мнозинствата, което води до неравни 
възможности. Освен това не можем и не бива да оставаме слепи 
за личните преживявания на хората от малцинствата, свързани 
с расизма, които „далтонисткият“ подход неизбежно заглушава. 
Заемането на антирасистка позиция означава противопоста-
вяне на расизма в неговата връзка с властта. 
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Расизъм и емоции 
В по-голямата част от литературата расизмът се свързва със 
знанието, нормите и властта. Несъмнено е, че докато противо-
действаме на расизма, трябва да знаем какво представлява той, 
какви са нормите на международно и местно ниво за борба с 
расизма, както и какви са властовите отношения в конкретната 
ситуация. Важно е да помним формулата, анализирана в главата 
за расизма и властта, която определя расизма като „предразсъ-
дъци + власт“, като посочва, че расизмът е структурно явление 
във всички наши общества.

Но дали това е достатъчно, за да се анализира едно сложно яв-
ление като расизма и да му се противодейства?

Вярваме, че е от съществено значение да се разгледат и връз-
ките между емоциите и расизма, за да имаме по-ясна представа 
за явлението и да можем да определим по-добре корените и 
последиците от проявленията на расизма.

Особено когато противодействаме на расизма, трябва да сме 
наясно с факта, че това явление ангажира не само нашите ми-
сли, но и нашите съзнателни или несъзнателни емоции като 
индивиди и като хора, принадлежащи към дадена група.

Както казва Джанин Йонг Ким в „Расовите емоции и усещането 
за равенство“, 

(Е)моциите често се приемат за ирационални и 
непокорни и следователно непродуктивни за сериозна 
дискусия. Наистина може да се предположи, че 
емоционалността около въпроса за расите е една 
от причините, поради които хората избягват да 
говорят за него. В светлината на подобни ограничения 
дискусиите в публичната сфера за належащи ценности 
като равенството вероятно стават абстрактни 
и откъснати от реалността, изтласквайки по-
конкретната, емоционално натоварена идея за расовото 
равенство в частни сфери или, още по-лошо, в забвение. 
Може би сблъсъкът с емоциите, свързани с расизма, ще 
бъде не само полезен за психиката, но и за съживяването 
на публичния дискурс за расовото равенство.
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В допълнение Паула Йоаниде пише в „Емоционалните политики 
на расизма“: 

Емоциите определят начина, по който хората 
преживяват своите светове и взаимодействия. Те 
придават на психичните реалности и идеологическите 
убеждения на хората (колкото и измислени или 
неоснователни да са те) усещането за реалност. 
Емоциите укрепват или разкъсват чувството за 
индивидуална и групова идентичност на хората. 
Те спомагат за мотивирането на действията 
и бездействията, често по несъзнателен или 
предварително осъзнат рефлексивен начин. Въпреки 
че може да изглеждат мимолетни и непредвидими, 
емоциите, свързани с расата и сексуалността, имат своя 
собствена уникална логика на печалба и загуба. По този 
начин емоциите функционират подобно на икономиките; 
те имат механизми на циркулация, натрупване, 
изразяване и обмен, които им придават социална валута, 
културна значимост и политическа власт.“

Как можем да определим емоциите?
Според книгата „Опозване на психологията“, „емоцията е 
сложно психологическо състояние, което включва три различни 
компонента: субективно преживяване, физиологична реакция и 
поведенческа или експресивна реакция“.

Освен че се опитват да разберат какво точно представляват 
емоциите, изследователите се опитват да идентифицират и 
класифицират различните видове емоции. Например през 1972 
г. психологът Пол Екман предлага да се определят шест основни 
емоции, които са универсални за всички човешки култури: 
страх, отвращение, гняв, изненада, щастие и тъга. По-късно той 
разширява този списък, включвайки няколко други основни 
емоции като смущение, вълнение, презрение, срам, гордост, 
удовлетворение и забавление.

Марта К. Нусбаум определя емоциите не само като гориво, което 
захранва психологическия механизъм на едно разсъждаващо 
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същество, но и като части, изключително сложни и объркани 
части, от самото разсъждение на това същество. 

Расовите емоции често започват да се проявяват в детството, 
когато децата започват да придобиват знания за собствената и 
други раси (и други групи). Но расовите емоции не са само чув-
ства, породени в индивида, те са и социални. 

Кои емоции са силно свързани с расизма?
Много често разнообразието е равнозначно на неизвестност, 
която може да не е приятна, а страшна, да породи негативни 
емоции и чувства като тревожност и чувство за несигурност 
поради поставянето под въпрос на собствената идентичност 
и съществуване. Освен това човешките същества имат нужда 
от членство в група. За да се уверят в ролята си в групата и в 
собствената си принадлежност, те могат да идентифицират „раз-
личния от тях“ като аутсайдер, като враг на техните социални 
отношения. Страхът от „аутсайдера“ може да доведе до нападе-
ние и борба с всеки, който е различен от тях, за да затвърдят 
собственото си членство в групата или общността и съответно 
да препотвърдят собствената си идентичност и съществуване, 
собствената си роля и власт. 

Нагласите на крайна омраза обикновено се основават на страх. 
Те идват от примитивните механизми за оцеляване – инстинк-
тът ни да избягваме опасностите - да се страхуваме от всичко, 
което изглежда различно. Когато хората несъзнателно изпитват 
страх в отговор на разнообразието, както казва психологът и по-
литически съветник Рене Кар, „те се страхуват, че тяхното ниво 
на сигурност, важност или контрол е застрашено. Често те си 
създават преувеличени и негативни убеждения за другите, за да 
оправдаят дискриминационните си действия и така да осигурят 
собствената си безопасност и оцеляване“.

Различните проявления на расизма, особено когато се проявя-
ват ежедневно, оказват влияние върху физическото и психиче-
ското здраве на хората, които страдат от тях. Емоциите, които 
те изпитват, варират от тъга и страх до гняв. Обикновено пове-
дението им може да се характеризира с тревожност, депресия, 
травматични реакции и психози. За щастие, не всички, прежи-
вяващи расистки поведения, развиват психично заболяване, 
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но въпреки това страдат и трябва да активират стратегия за 
справяне, за да посрещнат тази стресова ситуация. Справянето3 
означава активно управление на емоциите или ефективен отго-
вор, а понякога и способност за разрешаване на проблеми. 

За да могат да се справят със стресови ситуации, причинени от 
расистки прояви, хората трябва да са наясно със собствените си 
емоции (и особено с негативните, произтичащи от ситуация на 
потисничество) и да решат как да ги използват стратегически, за 
да преодолеят ситуацията.

За да направят това и да не страдат от психоза или дори да 
отговорят на потисничеството и насилието с още насилие и 
потисничество, хората трябва да са емоционално компетентни, 
да се грижат не само за положителните, но и за отрицателните 
си емоции. Важно е да сме готови да поставяме под въпрос емо-
циите, които изпитваме, и да търсим техните корени. Когато сме 
ядосани заради това, че са ни уволнили от работа, дали този гняв 
е свързан единствено с това събитие, или се корени в предишни 
преживявания? Например, наблюдавали ли сте тази реакция за 
подобен проблем при членове на семейството си, когато сте 
били дете? Или пък сте гневни, защото ви липсва самочувствие 
и се чувствате безполезни?

Способността да поставяме под въпрос емоциите си ни кара да 
разберем по-добре това, което сме. По-доброто познаване на 
това кои сме, на емоциите, които изпитваме, и на поведението, 
което предприемаме в конкретни ситуации, ни помага да опре-
делим възможни стратегии за справяне със стресови ситуации 
на проявления на расизъм.

Благодарение на невронауката днес знаем много повече за 
функционирането на нашия мозък, включително във връзка с 
расизма. Изследвания в тази посока правят възможно да си пред-
ставим начини за справяне с негативните емоции, породени от 
това, което е „различно от нас“. Елизабет Фелпс, невробиолог от 
Нюйоркския университет и основен двигател на конференцията 
„Невронауката на расизма“, казва: “Има два начина, по които 
проявяваме отношението си към тези, които са различни от нас. 

3  Терминът е въведен в психологията през 1966 г. от американския учен 
Ричард Лазарус.
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Явният, този, който открито заявяваме.; и т.нар. имплицитен, 
при който несъзнателно се опираме на стереотипи, въпреки че 
вярваме, че се държим справедливо.“ Тя твърди, че начините, 
по които възприемаме някои от различията, свързани с етни-
ческата принадлежност или принадлежността към различни 
групи, са имплицитни и много често са извън нашия контрол. 
Фелпс открива, че „има мозъчни вериги, които са пряко свър-
зани с начина, по който се отнасяме към хора, които са част от 
различна етническа група, и изучаването на тези вериги може 
да се окаже ново и изключително плодотворно поле за изслед-
ване на социалната динамика“. 

Веригите, за които говори Фелпс, са свързани с амигдалата – 
част от мозъка, за която е известно, че участва в управлението 
на емоциите и страха. 

Следователно неврологията може да изиграе решаваща роля за 
разкриване на основите на расистките нагласи и поведение. 

Неврологично проучване, проведено в САЩ през 2012 г., гене-
рира данни, които имат важен принос към по-доброто разби-
ране на начина, по който представяме себе си и се отнасяме към 
другите.

Проучването, проведено от Дженифър Т. Кубота, Махзарин Р. 
Банаджи и Елизабет А. Фелпс, изследователи от Харвардския 
и Нюйоркския университет, показва как дори за част от секун-
дата мозъкът ни реагира с недоверие при вида на „непознат“. 
По време на експеримента бели хора трябвало да наблюдават 
изображение на чернокож мъж. При всеки от тях амигдалата 
се активирала, сякаш възприемала източник на страх или 
отвращение. Тези емоции продължавали само малка част от 
секундата, тъй като други области на мозъка са се активирали, 
за да неутрализират първоначалната негативна емоция. Това 
изследване показа диалектика в съзнанието ни между негатив-
ните емоционални реакции и преценката и мисленото вземане 
на решения. 

Мозъчната кора има сложна структура, която има ролята да ре-
гулира емоциите и е чувствителна към образованието, новата 
информация и разсъжденията. Благодарение на тази област от 
нервната система ние сме в състояние да преценяваме рацио-
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нално, да изразяваме решения и разсъждения, но въпреки това 
инстинктивните реакции винаги имат своята роля. 

Важно е да осъзнаем, че през целия ни живот негативните и 
позитивните емоции, инстинктивните реакции и размислите 
живеят заедно. Важно е да осъзнаваме това и ролята, която 
емоциите играят в направляването на живота ни, влияението, 
което оказват на иначе рационалните ни избори. Тази осъзна-
тост ще ни даде възможност да използваме емоционалната си 
интелигентност, за да се противопоставим на расизма и всяка 
друга форма на нетолерантност.

Защо е толкова важно да се обърне внимание на 
емоциите, когато се работи с млади хора по темата с 
расизма?
Когато работим с младе хора по въпросите на расизма и антира-
сизма, е важно да работим и върху емоциите, защото: 

Ако искаме да използвате емоциите, трябва да ги назовем. Не е 
достатъчно само да осъзнаваме емоциите си! За да ги използ-
ваме, е важно да ги познаваме, да ги назоваваме и да ги изра-
зяваме правилно. Колко пъти след края на ролева игра, когато 
питаме участниците „Как се чувствате?“, получаваме отговор 
„добре“, „зле“ или дори по-често „нормално“? Това показва 
колко малко сме обучени да разпознаваме емоциите си и да ги 
изразяваме свободно, тъй като нашите общества и институции 
не ги приемат сериозно.

Не можем да противодействаме на расизма, ако не сме наясно 
със собствения си расизъм. Да сме наясно с нашите съзнателни 
и несъзнателни предразсъдъци е от съществено значение, за 
да започнем да опознаваме по-добре себе си и другите. Позна-
ването на това кои сме ние, с нашите отрицателни и положи-
телни емоции, ни помага да разпознаем „другите“ като човешки 
същества, като използваме емпатията като компетентност за 
установяване на диалог.

Можем да се борим с механизмите на потисничество само ако 
знаем как да се справим със стресови ситуации. Осъзнаването 
на собствените ни емоции и на функционирането на мозъка 
ни помага да активираме ефективни стратегии за справяне 
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със стресови ситуации, като например тези, предизвикани от 
расистко поведение и други форми на нетолерантност.

Можем да провеждаме образователни дейности по въпросите 
на расизма и антирасизма, ако сме в състояние да не съдим 
веднага, а да анализираме фактите, властовите отношения  и 
емоциите, които хората изпитват. За да се справим с расизма, 
като педагози и обучители, трябва да можем да възприемат 
холистичен подход, при който когнитивните и емоционалните 
нива подкрепят действията.   

Можем да създадем контраразказ, ако сме в състояние да видим 
сложността на расизма като явление, което ангажира нашите 
мисли, поведение и емоции в общността, в която живеем и 
действаме.

А за вас важно ли е да се справяте с емоциите, когато работите 
по темата с расизма и невидимия расизъм?
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Добро отношение 
В тази част ще представим подхода за използване на доброто 
отношение като един от необходимите и съществени меха-
низми за борба с (не)видимия расизъм.

За някои може да изглежда ненужно да се говори за това, тъй 
като то е очевидно: всички разбираме, че трябва да се отнасяме 
добре един към друг и че това е умение, което сме усвоили от 
най-ранна възраст. Но това не е така. 

Като индивиди, които растат и се учат в дадено общество, 
трябва да анализираме какви послания получаваме ежедневно 
от заобикалящата ни среда: новини и реклами по телевизията, 
филми, музика, спортни състезания и т.н.

Ще видим, че много от тези послания се основават на модела 
на нормализиране на насилието: Телевизионните програми 
безкритично показват вербално насилие и лошо отношение, 
престъпления и убийства и т.н. В мирно време децата играят 
с играчки като пистолети и пушки. По този начин насилието е 
дотолкова нормализирано, че много често, ако не е много ви-
димо и брутално, дори не го отразяваме. Униженията, гневът 
и обидите може да изглеждат като нормален начин на живот в 
семейството, в интимната ни връзка или на работното място. 

Трудно е да се измъкнем от този модел, тъй като, въпреки че 
го критикуваме и отхвърляме на теория, ние го усвояваме в 
нашите ценности и поведение. Пример е начинът, по който 
решаваме конфликтите: възпроизвеждаме модели, които ни 
поставят в спирала на насилие и лошо отношение. Когато някой 
каже или направи нещо, което ни ядосва, ние страдаме. В отго-
вор сме склонни да накараме и него да страда.

Пример от проекта STAR: младежите, които интервюирахме в 
рамките на изследване в Испания, показват висока степен на 
познание на доброто отношение. Те го свързват с положителни 
емоции, любов, грижа за хората, физическа близост и т.н. Съгла-
сяват се, че не трябва да се присмиваме на хората, не трябва да 
обиждаме никого, трябва да приемаме всеки такъв, какъвто е... 
Но въпреки това мнозинството от тях потвърждават, че наскоро 
са се подигравали на човек или са пренебрегвали човек, обиж-
дали са някого или са осъждали човек, без да го познават.
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Следващо нещо, което установихме по време на проучването, 
е, че на младите хора им липсва емоционална сигурност и са-
мочувствие, когато смятат, че не отговарят на очакванията на 
обществото: младежите посочват примери за това, че нямат 
пари, не са достатъчно красиви или умни, или че са родени в 
друга страна на произход (не в Испания). В тези случаи те смя-
тат, че нямат същите възможности в живота, по-често страдат от 
насилие и мислят, че другите връстници или дори възрастните 
не вярват в тях. Вследствие на това те са склонни да възпроиз-
веждат лошо отношение и към себе си.

Използването на доброто отношение на работното място и 
популяризирането му в по-широк мащаб предлага алтернатива 
за промяна на поведението на отделни хора и на групи от хора, 
като им позволява да практикуват и да се научат как да изграж-
дат отношения на равенство и на уважение към със себе си и 
другите. Защото само практиката ще им позволи да разберат 
доброто отношение по емпиричен начин, а не само на интелек-
туално ниво.

Когато се опитваме да обясним какво е добро отношение, оби-
чаме да използваме определението на психотерапевта Фина 
Санс Рамон, специалист по сексология и педагогика, която опре-
деля доброто отношение като „форма на изразяване на уважение 
и любов, които заслужаваме и които можем да проявим в нашата 
среда, като желание да живеем в мир, хармония, равновесие, да 
се развиваме в здраве, благополучие и удоволствие“. Тъй като в 
основата на доброто отношение е изграждането на взаимоот-
ношения, които НЕ се основават на структурата на властта, ние 
следователно допринасяме за премахването на една от най-го-
лемите причини за (невидимия) расизъм, а именно вярването, 
че аз, който притежавам каквато и да е власт, която смятам, че 
имам (политическа, физическа, културна, интелектуална и т.н.), 
и я използвам срещу онези, които МИСЛЯ, ВЯРВАМ, НАУЧЕН(А) 
СЪМ да смятам, че те нямат.

Доброто отношение е противоположно на лошото отношение 
и може да се прояви на три различни нива: личностно, между-
личностно и обществено. Използването на подхода на доброто 
отношение в обучението с млади хора означава да се съсредо-
точим върху тези три нива.
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За да насърчим доброто отношение на личностно ниво, ще 
използваме дейности, които дават възможност на младите хора 
да развият ценности и нагласи като самосъзнание, самооценка, 
самоприемане, емоционална осъзнатост, самокритичност, 
автономност и др. Например, бихме ги насърчили да размиш-
ляват и да разказват на другите за своите силни страни и за не-
щата, които харесват в себе си (в началото винаги е неудобно и 
трудно, тъй като повечето от нас не са свикнали да правят това). 
Също така бихме помолили другите да разкажат за качествата, 
на които се възхищават в другите хора (можем да направим 
това по най-различни начини: да го напишем на хартия или на 
балони и да пуснем някаква танцувална музика, за да създадем 
добра атмосфера; или да направим коридор с телата си и да ка-
жем на всеки човек какво харесва групата в него и т.н.). Можем 
също така да отидем по-далеч и да предложим задачи за добро 
отношение извън залата за обучение: всеки човек ще отдели 
известно време, за да помисли какво го прави щастлив, и след 
това ще го направи в рамките на следващите няколко дни. По 
този начин младите хора се научават как да се грижат по-добре 
за себе си: те се вслушват в телата, усещанията, емоциите и ми-
слите си. Така поемат личен ангажимент за своето благополучие 
и чувстват, че са в състояние да изберат това, което е добро за 
тях, сред многото възможности, които имат.

За да практикуваме добро отношение на междуличностно 
ниво, се фокусираме върху уменията за ненасилствена комуни-
кация и нагласи като емпатия, ценене на разнообразието и ува-
жение. Дейностите, които използваме, позволяват на младите 
хора да се научат да постигат общи споразумения с другите и 
да преговарят, като същевременно съобщават за собствените 
си нужди и емоции. Те също така практикуват активно слушане. 
В този процес младите хора развиват емпатия и умения за 
общуване, основани на уважение и ненасилие. Освен това те 
подобряват умението си да се грижат един за друг и научават 
за нещата, които не подлежат на договаряне за тях самите и за 
другите (например обиди от връстник са нещо неприемливо и 
не подлежат на договаряне). С други думи, става дума за това да 
се научим да поставяме собствените си граници и да ги съобща-
ваме на другите. 

Една от дейностите, която беше успешно използвана в рамките 
на проекта STAR, е различни форми на театър (вж в глава Упраж-
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нения). Използването на театър може да бъде мощен и интерак-
тивен инструмент за трансформиране на ситуациите на насилие 
в ситуации, основани на равенство и уважение и в които няма 
злоупотреба с власт. Фасилитаторите или участниците пред-
ставят история, която е близка до реалността им и в която има 
проява на расизъм (видим или невидим). Участниците сами 
трябва да предложат различни решения на проблема. Това 
упражнение позволява на младите хора да се поставят в ролята 
на жертва на расизъм и, от друга страна, да научат за различни 
стратегии за действие в ситуации на насилие, когато са жертви 
или странични наблюдатели.

Добри резултати в рамките на проекта дадоха и така наречените 
„предизвикателства за добро отношение“. При тях предлагаме 
на двама или трима души от групата да се грижат за остана-
лите в рамките на един ден. Предизвикателствата са приятни 
и лесни за изпълнение. На следващия ден или седмица ролите 
се сменят и някой друг поема грижата за другите, като в крайна 
сметка всички са били обгрижващи и обгрижвани. Целта на 
тази дейност е да накара хората, полагащи грижи, да осъзнаят 
добрите чувства, които предизвикват у другите, и да осъзнаят, 
че са отговорни за щастието на другите хора.  По този начин гру-
пата отговорно и съзнателно изгражда взаимна признателност 
и грижа за своето благоденствие. 

С подобни дейности младите хора могат да видят на практика 
как доброто отношение поражда добро отношение. След като 
това е интегрирано в живота групата, то може да се разпрос-
трани в ежедневието, като се прилага в семейството, в интим-
ните отношения и т.н. 

Доброто отношение в социален план означава промяна на 
структурата на властовите отношения в отношения на равен-
ство, където младите хора развиват ценности като сътрудни-
чество, солидарност, съпричастност, преговори, съвместно 
съществуване и уважение към многообразието. Това означава 
да изслушваме и включваме, а не да критикуваме и изключваме.

За да насърчим доброто отношение на ниво група, с която 
работим, можем да започнем с дейности, които насърчават 
сплотеността между членовете на групата, за да повишим мо-
тивацията им да се опознаят по-добре и да повишат доверието 
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си един към друг. Има много енергизиращи и прости игри, при 
които младите хора просто се забавляват, и дейности както за 
изграждане на група, при които те работят заедно, за да решат 
предложените предизвикателства и да намерят общи решения.

Една от дейностите, които винаги правим при работа с група, е 
да предложим на участниците да съставят договор за добро от-
ношение: младите хора споделят ценностите, които трябва да 
се спазват от групата, или нещата, които трябва да се правят или 
не, за да може всеки да бъде напълно включен и да се чувства 
добре. По този начин групата се научава как да си сътрудничи 
и да преговаря помежду си и освен това да приема и разбира 
различията, които съществуват между членовете на групата, и 
как да се справят с тях по уважителен начин.

Преди да се стигне до този момент, е много важно всички чле-
нове на групата да се чувстват сигурни, че могат да съобщават 
собствените си нужди, както и да се чувстват мотивирани да 
участват в процеса на вземане на решения в групата, знаейки, 
че техният глас ще бъде чут и взет под внимание. Поради тази 
причина са много важни всички дейности за изграждане на до-
верие, както и изграждането на самочувствие, комуникационни 
умения и т.н., което означава, че трябва да работим на трите 
нива, за да можем да направим промяна в нашето малко обще-
ство: групата.

Тук трябва да отбележим, че е много важно да не забравяме 
онлайн сферата и отношенията, които младите хора поддържат 
с другите в социалните медии.

И накрая, една от основните цели на нашия образователен про-
цес е младите хора да се превърнат в двигатели на промяната 
и мултипликатори на своя опит, като създават действия, които 
излизат извън рамките на учебната стая. Можем да ги мотиви-
раме да предприемат действия в своята среда и да повишим 
осведомеността относно въздействието на доброто отношение. 
Как? В статията “Работа в общността” можете да научите как да 
подкрепяте младите хора в организирането на действия за и с 
общността.

Допълнителна литература:
• Sanz Ramón, Fina. (2016): El buentrato como proyecto de vida 

Kairos, Barcelona
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Невидим расизъм 
Стереотипи и предразсъдъци
Език на омразата
Отношения на власт
Емоционална осъзнатост
Добро отношение

Бинго 

Резюме: 
Бинго е инструмент, който помага на участниците да разговарят 
помежду си и да се раздвижат, докато размишляват върху различни 
проблеми, свързани с расизма и невидимия расизъм.

Материали: 
листове за бинго (приложени), химикалки/моливи 

Процедура 
1. Раздайте листовете за бинго на участниците (по един лист на 

участник) и обяснете правилата на упражнението. 
2. Листът за Бинго включва 12 въпроса. Всеки участник трябва да 

намери човек в групата, който да отговори на един въпрос. За 
целта те трябва да се разходят из стаята и да разговарят с другите. 
Когато получат отговор на въпрос, те трябва да го запишат в съот-
ветното поле заедно с името на човека, с когото са разговаряли.

3. Поканете участниците да станат, да се раздвижат и да изпълнят 
задачата си. Можете да пуснете музика. 

4. Дейността приключва, когато достатъчно хора успеят да попъл-
нят всички полета и да кажат „БИНГО“ на глас. Ако не разполагате 
с достатъчно време, можете да спрете упражнението след първия 
човек, който е направил бинго; ако разполагате с време, изча-
кайте всички да попълнят листите си. 

Въпроси за обобщение:
• На кои въпроси ви беше по-лесно да намерите отговори и защо?
• На кои въпроси ви беше по-трудно да намерите отговори и защо?
• Кои са новите думи/термини/концепции, които открихте в листа, 

и как ги разбирате?
• Открихте ли нещо изненадващо в отговорите на останалите? Ако 

да, какво?

• Кое беше най-важното нещо, което научихте?
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Приложение

Посочете музикален певец от расово 
или етническо малцинство, когото 
харесвате 

Дайте пример за расизъм. Как го 
разбирате?

Къде последно сте виждали/
чували език на омразата срещу 
малцинствена група?

Посочете чувството, което свързвате 
с равенството

По какъв начин животът ви е 
свързан с някоя малцинствена група

Посочете вдъхновяващ човек, който 
произхожда от малцинствена група

Посочете едно действие, което 
смятате за добро отношение към 
себе си

Посочете чувството, което свързвате 
със ситуацията, в която имате власт

Посочете известна личност, която 
принадлежи към повече от едно 
малцинство/група в неравностойно 
положение

Посочете чувството, което свързвате 
със ситуацията, в която нямате 
никаква власт или имате малко власт

Посочете пример за антирасистка 
кампания или инициатива, за която 
сте чували 

Дайте един пример за ситуация, в 
която сте се чувствали безсилни

Посочете една привилегия, която 
имате

Посочете чувството, което свързвате 
с расизма

Посочете едно действие, което 
смятате за добро отношение към 
друг човек

Посочете една цветнокожа актриса
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Отношения на власт
Емоционална осъзнатост

Котка и мишка 

Резюме: 
В тази дейност участниците изследват мислите и чувствата, свързани 
с това да имаш и да нямаш власт, като се поставят в положението на 
котка и мишка.

Материали: 
Текст за визуализация (приложен); музика (по избор)

Процедура 
1. Обяснете на участниците, че ще им разкажете история, а те 

просто трябва да следват гласа ви и да си представят нещата, 
които казвате или питате. Прочетете текста за визуализация (в 
приложението).

2. Вземете флипчарт лист, разделете го на две части с линия и на-
рисувайте котка от едната страна и мишка от другата. Попитайте 
участниците за всички техни мисли, чувства и действия от гледна 
точка на котката и мишката съответно. Запишете ги в двете части 
на листа.

Въпроси за обобщение
• Как се чувствахте като мишка?

• Как се чувствахте като котка?

• Какво си мислехте, когато бяхте мишката? Какво направихте?

• В коя ситуация се почувствахте слаби? В коя ситуация се по-
чувствахте силни?

• Къде бихте предпочели да живеете: в свят, в който котките ядат 
мишки, или където те могат да живеят заедно?

• Кои са котките и мишките във вашата местна общност? Кой има 
власт в обществото? И кой е в позиция на подчинение?

• Защо харесваме властта? 

• Какви са причините хората в подчинена позиция да са там? И 
защо тези, които са на властови позиции, са там?

• Как властта е свързана с расизма?

• Как можем да създадем пространство, в което няма властови 
отношения?
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Текст за визуализацията 
Дишайте. Опитайте се да отпуснете тялото си. Затворете очи. 
Настанете се удобно.

Представям си, че напускам стаята и излизам от сградата. Има 
малка улица, по която никога досега не съм минавал(а). Решавам да 
тръгна по нея. Улицата ме води до стара, изоставена къща. Стигам 
до вратата, отварям я и влизам в къщата. Намирам една много 
голяма, тъмна стая. Разхождам се из стаята и изведнъж тялото 
ми започва да се тресе. Смалявам се все повече и повече. Вече съм с 
размерите на тетрадка и продължавам да се смалявам.  

Растат ми косми по цялото тяло, зъбите ми порастват и осъзнавам, 
че съм се превърнал в малка мишка. Как се чувствам в положението 
на мишка? Как виждам света от тази позиция?

Изведнъж вратата на стаята се отваря и се появява голяма котка, 
която започва да обикаля къщата. Как се чувствам? Какво си мисля? 
Котката изведнъж ме поглежда и започва да върви в моята посока. 
Тя се приближава все повече и повече. Какво мога да направя? Как се 
чувствам?

Точно когато котката е почти до мен, тялото ми отново се тран-
сформира, аз ставам котка, а котката - мишка. Как се чувствам в 
момента? Как виждам света сега, когато съм котка? Как виждам 
мишката?

Решавам какво ще правя с мишката. След това го правя. Тялото ми 
отново се разтърсва и започва да възвръща формата и размерите си. 
След като отново съм в старото си човешко тяло, излизам от къщата 
и се връщам тук. Изкачвам се по стълбите, влизам в тази стая и сядам...  
И постепенно отварям очите си.
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Невидим расизъм 
Стереотипи и предразсъдъци

Диамант 
Резюме: 
Това упражнение помага на участниците да обсъдят и разберат по-
добре какви са възможните последствия от расистките микроагресии.

Материали: 
Твърдения и модел на диамант (приложени) за всеки участник, 
химикалки/моливи

Процедура 
1. Дайте на участниците списъкът с деветте различни изявления, 

всяко от които представлява микроагресия. 

2. Обяснете им, че задачата им е да класират твърденията в зави-
симост от това колко тежки и вредни са според тях. Класирането 
трябва да се извърши под формата на диамант, като най-малко 
вредните твърдения трябва да са в долната част, а най-вредните 
– в горната (вж. илюстрацията). 

3. Поканете участниците да изпълнят задачата първо индивиду-
ално, а след това в малки групи от по трима до петима души. По 
този начин участниците ще могат първо да създадат собствено 
мнение, а след това да обсъдят и да чуят гледните точки на 
другите. 

4. След приблизително двадесетминутна дискусия в малките групи 
вземете диамантите от всички групи, поставете ги на видими 
места в залата и помолете участниците да ги обиколят и да видят 
какво са направили другите. 

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате след упражнението?

• Кои бяха най-спорните моменти по време на дискусията в групата?

• Какви критерии използвахте, за да направите класацията и да взе-
мете решение?

• Има ли такова нещо като „малко расистко“? Какво означава това? 
Как можем да разберем дали нещо е малко или много расистко?

• Смятате ли, че има една универсално правилна класация? Ако да, 
защо? Ако не, защо?
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• Кои от примерите се считат за насилствени във вашата общност? 
Защо?

• Кой от примерите според вас трябва да се приема по-сериозно? 
Защо? Защо не?

Приложения

„Не бих седнал до чернокож 
или до арабин в автобуса. На 
улицата обикновено сменям 
тротоара, когато такъв човек 
се окаже в близост до мен“.

„Предположих, че не е полу-
чил подходящо образование 
и вероятно работи в селското 
стопанство, защото изглежда 
като имигрант“.

„Когато видя човек, който 
не изглежда като местен, 
обикновено говоря по-ясно 
и използвам повече жестове, 
защото може да не говори 
местния език“.

„Като полицай проверих 
паспорта на тази дама, която 
се оказа румънка. Казах ѝ, 
че изглежда по-скоро като 
германка“.

„Тази година и аз ще отида 
на почивка, на някое хубаво 
място, да се отпусна като бял 
човек“.

„Не съм расистка, но никога 
не бих излязла на интимна 
среща с чернокож, защото 
това не е типът мъж, който 
харесвам“.

„Расистките вицове са 
смешни! Нямате ли чувство 
за хумор?“

„Винаги трябва да сте осо-
бено внимателни около 
роми и да сте сигурни, че 
портфейлът ви е на сигурно 
място.“

„Ти си първият ми приятел 
гей. Никога преди не съм 
имал приятели гейове, за-
щото знаеш какви са те... Но 
ти не си като останалите“.

Голяма

Малка

Те
ж

ес
т
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Емоционална осъзнатост

Четири ъгъла, четири емоции 

Резюме: 
В това упражнение участниците се отправят на пътешествие, за да 
проучат как се влияят от емоциите на гнева, страха, тъгата и щастието 
и как могат да се справят с тях. След това осъждат как тези емоции са 
свързани с расизма и борбата срещу него.

Теми: 
Емоционална осъзнатост 

Материали: 
Четири възглавници; плакати; маркери; музика.

Процедура 
1. Разделете стаята на четири пространства (мислено или физиче-

ски), като всяко пространство представлява една емоция (гняв, 
страх, тъга и щастие). Във всеки ъгъл залепете лист с името на 
съответната емоция.

2. Поканете участниците на пътешествие в техните емоции. Отна-
чало ги помолете да се отпуснат в тишина, като стоят или седят в 
кръг в средата на стаята. Поканете ги да затворят очи, да дишат 
дълбоко и да се свържат със себе си. Когато почувствате, че гру-
пата е готова, започнете пътуването, като помолите участниците 
да станат и да ви последват в мълчание.

3. Първата емоция, с която ще се запознаят, е СТРАХЪТ: помолете 
ги да се съсредоточат върху страховете си тук и сега и да по-
мислят откъде идват те. 

4. Когато приключат, отново в тишина, ги заведете до втория 
ъгъл/емоция: ГНЯВ. Помолете ги да помислят какво ги кара да 
се чувстват ядосани и ги поканете да се опитат да се отърват от 
това, може би като крещят, с движение на тялото или по друг 
начин, който смятат за подходящ.

5. След това те ще преминат в мълчание към третия ъгъл/емоция: 
ТЪГА. Помолете ги да си спомнят ситуации, в които са били тъжни 
и да помислят защо. 
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6. След като всички са готови, помолете ги да се преместят в 
последния ъгъл/емоция: ЩАСТИЕ. Кажете им да помислят за 
нещата, които ги карат да се чувстват щастливи и да се усмихват 
през живота си: хората и събитията, които са ги направили/пра-
вят щастливи. На този етап можете да пуснете някаква весела 
музика, която е подходяща за танци. Оставете участниците да се 
развихрят и да следват ритъма.

7. След края на цялото пътуване всеки участник трябва да избере 
една от четирите емоции и да отиде в съответната част на стаята. 
Раздайте на всички листи и маркери. Поканете всеки участник 
да нарисува човешки силует и да напише: в главата - мислите, 
които имат във връзка с избраната емоция; в гърдите - как са се 
чувствали; в ръцете - инструментите, с които разполагат, за да се 
справят с тази емоция; и в краката - подкрепата, на която могат 
да разчитат (хора, музика, книги и др.).

8. След като завършат силуетите си, помолете ги да ги споделят и 
обсъдят по двойки или в малки групи.

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате?

• Трудно ли беше да си припомните ситуации, в които сте изпит-
вали всяка от емоциите? За кои емоции ви беше по-лесно и кои 
по-трудно? Защо?

• Какви са връзките между емоциите и ежедневието ни?

• С какви инструменти разполагаме, за да разберем емоциите си и 
да се справяме с тях?

• Каква подкрепа бихме искали да получим?

• Какви са емоциите, които съпътстват проявите на расизъм и не-
видим расизъм? Защо, според вас?

• Важно ли е да осъзнаваме и контролираме емоциите си, когато 
искаме да се противопоставим на расизма? Ако да, защо? Как мо-
жем да го направим?

За да подпомогнете участниците в изразяването на техните емоции, 
можете да ги запознаете с шестте основни емоции, дефинирани от Пол 
Екман.
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Добро отношение

Пощенска кутия за добри дела 

Резюме: 
Тази дейност се извършва паралелно с по-дълги процеси на учене. Тя 
приканва участниците да правят жестове на добро отношение помежду 
си и да изследват чувствата, свързани с това.  

Материали: 
Кутия, хартия, моливи/писалки

Процедура 
1. Раздайте на участниците хартиени листчета и ги помолете да измис-

лят задачи, които представляват добро отношение, и да ги запишат. 
(например „Кажи на приятел какво цениш в него“ или „Отиди при 
някого, с когото обикновено не си говорите много, и го попитай как 
минава денят му“).

2. Съберете всички листчета и ги сложете в кутия – за предпочитане 
украсена по приятен начин. Поставете кутията на място, което е 
лесно достъпно за участниците. Инструктирайте участниците често 
да минават покрай кутията (например по време на почивките), да 
избират листче и да изпълняват задачата на него. 

3. Не забравяйте да напомняте на участниците от време на време за 
кутията. В зависимост от продължителността на учебния процес мо-
жете да ги насърчите да го правят веднъж на ден или няколко пъти 
на ден.

4. В края на процеса не забравяйте да отделите време и да обсъдите 
това упражнение с участниците, като следвате предложените въ-
проси за обобщаване.

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате по отношение на това упражнение?
• Лесно ли беше да се изпълни задачата? Кои бяха по-лесните и 

по-трудните задачи? Защо?
• Как се чувствахте, след като проявихте добро отношение към някой 

друг?
• Как се чувствахте, когато някой друг се е отнесъл добре с вас?
• Как можем да продължим да правим жестове на добро отношение в 

групата и извън нея? 
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Добро отношение

Добро дело онлайн 
Резюме: 
Тази дейност приканва участниците да практикуват добро отношение 
онлайн, като публикуват в социалните медии и отбелязват приятели.  

Материали: 
Достъп до устройства и интернет

Процедура 
1. Попитайте участниците какви социални мрежи използват обик-

новено и какво отношение получават там. Помолете ги да дадат 
примери за случаи, когато са били третирани положително и отри-
цателно онлайн.

2. Обяснете на участниците, че им предлагате предизвикателство: 
трябва да направят публикация или история в социална медия 
по техен избор (напр. Instagram), която да включва положително 
послание. Публикацията трябва да прави комплименти на други 
участници в групата, които трябва да бъдат отбелязани. Насърча-
вайте участниците да включват хора, с които обикновено говорят 
по-малко. Можете също така да включите хаштаг (напр. #добро-
отношение или нещо друго, което можете да измислите заедно с 
участниците).

3. Можете да започнете веднага или в зависимост от продължител-
ността на учебния процес, можете да дадете по-дълго време и да 
оставите предизвикателството да тече като паралелна дейност. 
Можете да я повтаряте (напр. ежедневно).

4. В края на учебния процес не забравяйте да отделите време и да 
обсъдите упражнението с участниците, като следвате предложе-
ните въпроси за обобщение.

Въпроси за обобщение
• Как се почувствахте, след като публикувахте нещо хубаво за другите? 

А как се чувствате, когато другите публикуват нещо хубаво за вас? 
• Необходими ли са много усилия за извършване на жестове на добро 

отношение онлайн? Защо не ги правим по-често?
• Смятате ли, че тази дейност изпраща послание на вашите приятели/

последователи в социалните медии? Ако да, какво послание?
• Как можем да продължим да правим жестове на добро отношение в 

групата и извън нея? 
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Добро отношение
Отношения на власт

Добро отношение

Резюме: 
В тази дейност участниците разбират от опит защо е важно да се отна-
сяме към другите така, както бихме искали да се отнасят към нас, като 
размишляват върху това, което ги кара да се чувстват добре.

Материали: 
Хартия, химикалки/моливи, маркери

Процедура 

Част първа

1. Разделете участниците на малки групи и помолете всяка група 
да измисли задача за една от другите групи – нещо, което тя 
трябва да изпълни - за да разсмее всички и да помогне за енер-
гизирането на групата. Дайте им време да измислят задача.

2. Помолете всяка група да представи задачата си за другите, но в 
този момент никой не трябва да започва да я изпълнява. Обик-
новено предложените задачи са леко унизителни или биха на-
карали участниците, които трябва да ги изпълнят, да се чувстват 
неудобно.

3. Кажете на участниците, че сте забравили да споменете едно 
важно условие на дейността: всяка група ще трябва да изпълни 
сама задачата, която е измислила за другите. Поканете групите 
да изпълнят задачите.

4. След като задачите бъдат изпълнени, можете да поканите учас-
тниците за кратко обобщение или да преминете към втората 
част и да направите обобщение в края.

Част втора

1. Поканете участниците да се настанят удобно, да затворят очи 
и да помислят за скорошен момент, в който са се почувствали 
щастливи: празнували са постижение, правили са нещо или са 
били с някого, което ги прави щастливи, и т.н. Помолете ги да 
пресъздадат този момент в съзнанието си: къде са били, с кого, 
какво са правили, какво са чувствали, да си спомнят миризмите, 
звуците наоколо и т.н. 
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2. След като сте оставили достатъчно време за припомняне, помо-
лете участниците да отворят очи и да образуват двойки. Всеки 
участник от двойката може да използва тялото на своя партньор 
като глина и да построи статуя, която да представя ситуацията 
или чувството, което си е припомнил(а) в първата стъпка.

3. Направете кръг и помолете всеки участник да покаже и обясни 
своята статуя.

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате?

• Как се чувствахте в първата част на дейността, когато друга група 
налагаше решение за това какво трябва да направите? Как това се 
свързва с темата за властта?

• Можете ли да се сетите за примери от реалния живот, когато на оп-
ределени хора или групи от хора се налагат унизителни практики?

• Как се почувствахте, когато правилата се промениха и трябваше 
да изпълнявате задачите си сами?

• Бихте ли измислили друга задача, ако знаехте, че вие сами трябва 
да я изпълните? Ако да, колко различна и защо?

• Защо е по-лесно да унижаваме другите, а не себе си?

• Какво е общото заключение от първата част на дейността?

• Каква е разликата в усещането, което първата и втората част на 
упражнението предизвикаха у вас? Как си го обяснявате?

• Коя част от дейността представлява „добро отношение“? Как раз-
бирате „доброто отношение“?

• Защо е важно да знаем какво ни кара да се чувстваме добре? Как 
това се отнася до отношенията ни с другите?

• Как можем да използваме концепцията за добро отношение, за да 
се борим с расизма и невидимия расизъм?
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Невидим расизъм 
Стереотипи и предразсъдъци

Колко далеч бихте отишли? 
Резюме: 
Участниците изследват расистките микроагресии чрез историята на 
сомалийския бежанец Ахмед. Те трябва да идентифицират микроа-
гресиите в историята и да ги отбележат това, като правят физически 
стъпки напред.

Материали: 
Текст за четене: Историята на Ахмед (в приложението)

Процедура 
1. Подгответе достатъчно празно пространство и помолете учас-

тниците да се подредят в дълга редица, като застанат един до 
друг, рамо до рамо.

2. Обяснете на участниците, че ще прочетете една история, която 
е разделена на 17 части. След всяка част те ще трябва да решат 
дали описаната ситуация в текущата част представлява форма 
на расизъм. Ако смятат, че е така, трябва да направят крачка 
напред. Ако не намерят расизъм в конректата част, трябва да 
останат на същото място.

3. Помолете участниците да затворят очи, за да не се влияят от 
решенията на останалите. Започнете да четете историята на 
Ахмед. Прочетете всяка част поне два пъти и дайте време на 
участниците да решат дали да направят стъпка напред, или не. 
Уверете се, че те разбират кога всяка част от историята свършва 
и започва нова. Като имате предвид, че участниците се движат 
със затворени очи, съблюдавайте за безопасността им. 

4. След края на разказа поканете участниците да отворят очи, да 
огледат пространството и да отбележат къде се намират в срав-
нение с останалите. Можете да ги поканите за няколко първи 
коментара. След това поканете участниците да седнат в кръг за 
обобщение. 

Въпроси за обобщение:
• Как се чувствате?

• Защо различните хора се намират на различни места в края на 
историята? 
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• Кои бяха частите, в които ви беше най-трудно да прецените дали 
да направите крачка напред, или да останете на едно място? 
Защо?

• Нека потърсим микроагресиите в тази история: можете ли да по-
сочите поне 5 от тях?

• Кои бяха микроагресиите, които ви накараха да се почувствате 
много неудобно и защо?

• Как бихте определили расистките микроагресии?

• Кои от микроагресиите се основават на стереотипи? Какви са тези 
стереотипи?

• Кои са елементите, които допринасят за пълното изключване на 
Ахмед в края на историята?

• Според вас, различните микроагресии влияят на Ахмед само 
поотделно, или чрез наслагване? Как според вас това променя 
въздействието върху Ахмед?

• Кога е правилният момент да реагираме, когато установим микро-
агресия? Как можем да реагираме?

• Случвало ли ви се е да преживеете подобни ситуации в реалния 
живот? Какви са били те? Реагирахте ли и как?

• Защо понякога е по-трудно да реагираме на расистки действия и 
думи, извършени или казани от хора от близкото ни обкръжение? 
Какви са най-добрите стратегии за реакция?

Приложение: Историята на Ахмед

1 Началото на учебната година е и в класната стая има нов уче-
ник. Учителката представя Ахмед, който само поздравява класа 
и сяда сам на един от празните чинове. Класът го приветства.

2 По време на първата почивка ти и няколко твои приятели оти-
вате при Ахмед, за да се запознаете с него. Един от приятелите 
ти пита гръмко „Говориш ли нашия език?“, като прави много 
жестове с ръце.
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3 Ахмед отговаря без следа от акцент, че говори и разбира 
всичко перфектно. Започвате да разговаряте. Твоят приятел 
пита откъде е Ахмед и той отговаря, че е „оттук“, тъй като се 
е преместил от близкия град. Отговорът не задоволява любо-
питството на вашата група и някой друг пита: „Но откъде си 
всъщност?“.

4 Ахмед се чувства малко неудобно от този въпрос, тъй като 
живее в страната от двегодишен. Той обяснява, че е чернокож, 
което може би не се вписва в общия стандарт, но се чувства 
местен, тъй като не познава друга реалност. Някой от вашата 
група му отговаря, че не трябва да се притеснява, „тук не сме 
расисти и има само една раса – човешката раса!“.

5 По-късно през учебната година в един от часовете обсъждате 
предприемачеството и подготовката на учениците за пазара 
на труда. Учителят пита класа кои са най-важните фактори, за 
да успеете и да си намерите работа. Ана отговаря, че според 
нея най-важното е да се работи усърдно и че всеки може да 
успее, ако полага достатъчно усилия.

6 Всички се съгласяват с това твърдение, а Еми добавя шега, че 
това, което ще помогне на Ахмед да успее, е оригиналността, 
заради начина, по който изглежда. Целият клас се смее, вклю-
чително и Ахмед.

7 По време на почивката Еми се приближава до Ахмед и при-
знава, че са се забавлявали много по време на урока. Тя 
докосва косата му и казва, че е толкова очарована от нея. 
„Толкова е екзотична“, казва тя.

8 С течение на времето Ахмед получава прякор в класа: Соми, 
съкратено от Сомалия. Съучениците ви понякога се шегуват, 
че Соми е много интелигентен за чернокож.

9 Един ден по време на час по математика учителят връща тес-
товете и казва на глас, че Ахмед е получил най-висок резултат. 
Дан, който седи до него, го потупва приятелски по рамото и 
казва: „Поздравления, бате, ти си гордост за твоите хора!”.
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10 Заедно с майка ти сте пред един магазин и чакате баща ти. 
Ахмед ви вижда и се приближава към вас, за да ви поздрави. 
В този момент майка ти го посреща с думите „Нямаме пари“, 
предполагайки, че се приближава, за да проси.

11 На следващия ден се чувстваш зле заради ситуацията с майка 
ти и се обръщаш към Ахмед, за да му кажеш, че съжаляваш. 
Един съученик дочува разговора и казва: „Но майка ти не може 
да е расистка. Тя работи с няколко чернокожи във фабриката“.

12 В един от часовете дават задача на класа да създаде плакати 
на хора, които са ви вдъхновили. Идеята е по този начин да 
се вдъхновят и останалите ученици в училището. Класът 
свършва чудесна работа, като са изобразени хора от различни 
държави, но не е включен нито един човек, който не е бял или 
принадлежи към друго малцинство.

13 Денят на влюбените наближава и във вашето училище има 
практика да се изпращат валентинки на другите. Вашата съ-
ученичка Джейн коментира: „Да видим кой ще получи вален-
тинка от Соми. Надявам се, че това няма да съм аз, не си падам 
по чернокожи момчета“.

14 Един ден Тино открива, че телефонът му липсва. Той е сигурен, 
че телефонът е изчезнал в училище, вероятно дори в час. Ня-
кой се приближава до Соми и му казва: „Ако върнеш телефона 
сега, няма да кажем на учителите“.

15 Ахмед казва, че няма нищо общо с изчезналия телефон, но 
никой не му вярва. С напредването на дните съучениците все 
по-рядко общуват с него.

16 Ахмед разбира, че е единственият в класа, който не е поканен 
на парти. Той вече се чувства много зле заради цялата ситуа-
ция и общува все по-малко с останалите.

17 Един ден, когато Ахмед идва на училище, той намира бележка 
на бюрото си, на която пише „Отивай обратно в Африка“.
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Допълнителна информация:
Расовите микроагресии са различни видове в зависимост от ситуаци-
ята и посланието, което предават. За да подпомогнете дискусията с 
младите хора, можете да разгледате някои от тях, които присъстват в 
историята на Ахмед:

• Чужденец в собствената си страна: Когато цветнокожите се смя-
тат за родени в чужбина.

• Приписване на интелигентност: Приписване на интелигентност 
на човек въз основа на неговата раса.

• Далтонизъм: Твърдения, които показват, че белият човек не иска 
да признае расата на другите.

• Престъпност: Цветнокожият човек се счита за опасен или деви-
антен въз основа на неговата раса.

• Отричане на индивидуалния расизъм: Твърдение, което се прави, 
когато белите отричат своите расови предразсъдъци.

• Мит за меритокрацията: твърдения, според които расата не иг-
рае роля в житейските успехи.

• Микроагресии, свързани със средата: Микроагресии на макрорав-
нище, които са по-видими на системно равнище.

Списъкът е адаптиран от Wing, Capodilupo, Torino, Bucceri, Holder, 
Nadal, Esquilin (2007). Расовите микроагресии в ежедневието: послед-
ствия за клиничната практика (Racial Microaggressions in Everyday Life: 
Implications for Clinical Practice).

American Psychologist, 62, 4, 271-286
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Език на омразата
Стереотипи и предразсъдъци

Невинни снимки, невинни думи 
Резюме: 
Участниците анализират автентични антисемитски карикатури от на-
цистка Германия, за да проучат различните видове език на омразата и 
неговите последствия.   

Материали: 
печатни изображения (приложени) или компютър и проектор;

Процедура 
Дейността се състои от две части - можете да ги направите заедно по 
време на една сесия или напълно отделно. Втората част е по избор. 

Част първа

1. Кажете на групата, че ще им покажете картинки от комикси. Помо-
лете ги да помислят за отговори на следните въпроси:

• От коя държава са картинките?

• Кога са създадени (ориентировъчна дата)?

• Кого изобразяват?

• Какво мислите за тях?

2. Покажете на участниците изображенията (в приложението). Най-
добре е да ги покажете като презентация на стена или екран. След 
това помолете участниците да отговорят на горните въпроси.

Забележка: Изображенията могат да бъдат трудни за разбиране, 
тъй като идват от различен исторически и социален контекст. Целта 
на тази част от дейността е да се съберат идеи от участниците. Не е 
нужно да оценявате точността на техните изказвания, но можете да 
ги помолите да обосноват мнението си. 

3. След тази част от заниманието информирайте участниците, че 
снимките са отпреди Втората световна война и са произведени в 
нацистка Германия. Тези карикатури са използвани в училищата 
като част от образователния процес на децата и младежите. По 
време на часовете по социални дейности или география тези 
комикси са били използвани, за да насърчат младите хора да 
предприемат конкретни действия срещу еврейското население. 
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Тази пропаганда, използвана в образователния процес, е трябвало да 
покаже дехуманизиран образ на евреите като хора, които не заслужа-
ват да живеят. Инициатор на подобен подход е Юлиус Щрайхер, който 
започва да публикува подобни комикси в своя вестник. След това те 
са прехвърлени в училищните учебници. Щрайхер се опитва да съз-
даде образ на евреина като подчовек, който е заплаха за германската 
нация. На картинките например са изобразени сексуално възбудени 
затлъстели евреи, които използват красиви и млади арийски жени, без-
милостни еврейски собственици на жилища, които тормозят герман-
ските наематели, нечистоплътни еврейски месари, богати евреи, които 
игнорират икономическата криза, красиви и атлетични арийски мъже 
и дебели и мършави еврейски мъже. В един от учебниците, в който 
са поместени карикатурите, са дадени три примера за действия, които 
трябва да се предприемат: да се изгонят еврейските деца от училище, 
да се забрани на евреите да използват обществени места (например 
паркове), да се изгонят всички евреи от страната. Подобна пропаганда 
се оказва ефективна и е част от процеса, довел до Холокоста.  

4. Поканете участниците да дискутират, като използват въпросите за об-
общение, посочени по-долу.

Част втора (по избор)

5. Попитайте участниците дали са се сблъсквали с картини, комикси или 
надписи на обществени места, които обиждат хората заради това, което 
са, например, че са представители на различни малцинства, имат раз-
лични възгледи или изглеждат различно. 

6. Изберете заедно няколко примера за език на омразата (споменати от 
участниците) и помолете участниците да ги обсъдят. Можете да напра-
вите това в по-малки групи. 

7. Накрая помолете участниците да представят своите анализи на при-
мери за език на омразата. 

Въпроси за обобщение 

ЧАСТ ПЪРВА:

• Защо хората в нацистка Германия са вярвали в такава пропаганда?

• Какви стереотипи за евреите са затвърдени чрез комиксите? До какви 
предразсъдъци са довели те?

• Могат ли изображенията да се считат за език на омразата и защо? 
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По-въздействащи ли са изображенията от текста за разпростране-
нието на омраза и защо?

• Познавате ли подобни примери (образи) от вашия житейски опит? 
Към кого са насочени те? Какво въздействие оказват върху младите 
хора? 

• Какво можете да направите, ако видите омразни изображения, на-
пример в социалните медии? 

ЧАСТ ВТОРА:

• Какви стереотипи са представени в дадените примери?

• Кои са хората, засегнати езика на омразата в примерите?

• Кой е/може да е техният автор?

• Как се чувстват адресатите на езика на омразата от примерите?  

• Какво искат да постигнат извършителите?

• Защо това е език на омразата?

• Това престъпление ли е?

• Какво можете да се направи по въпроса?

ВЪПРОСИ ЗА ФИНАЛНО ОБОБЩЕНИЕ:

• Кои елементи от упражнението бяха най-трудни за вас и защо? 

• Откъде идват стереотипите и предразсъдъците?

• Могат ли картините или надписите на обществени места да бъдат 
опасни? За кого? Как смятате, че се чувстват хората, които са обект 
на подобен тип атаки?

• Какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да може дадено съдър-
жание да бъде класифицирано като език на омразата?

• Как езикът на омразата може да доведе до престъпления от омраза?

• Как можете да противодействаме на езика на омразата? Какво мо-
жем да направим?
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Приложение: Изображения
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Емоционална осъзнатост
Невидим расизъм 

Невидимият расизъм в живота ми 
Резюме: 
Участниците изследват емоциите, съпътстващи проявления на расизъм, 
като размишляват върху собствения си опит по време на тиха разходка 
сред природата.

Процедура 
1. Помолете участниците да се разделят по двойки, като се групират с чо-

век, с когото биха искали да се разхождат заедно в мълчание. След като 
двойките са сформирани, започнете с разходка сред природата. Пока-
нете участниците да пазят мълчание.

2. След известно време помолете участниците да помислят за момент, в 
който са били свидетели на акт на невидим расизъм (като извършител, 
жертва или страничен наблюдател). След това продължете разходката в 
мълчание.

3. Когато прецените, че всички участници са готови за следващата стъпка, 
помолете участниците да помислят за емоциите, които са изпитвали, 
когато е възникнала ситуацията на невидим расизъм. Продължете да се 
разхождате в мълчание.

4. За последната стъпка помолете участниците да споделят емоциите си по 
двойки и да разкажат за ситуацията, доколкото се чувстват удобно да спо-
делят. Продължете разходката и се върнете до мястото на тръгване (или 
друго удобно място), където участниците могат да седнат за обобщение.

Въпроси за обобщение:
• Как се чувствате?
• Лесно/трудно ли беше да си спомните ситуация на невидим расизъм в 

живота си и защо?
• Бихте ли споделили накратко някои от случаите, за които си спомнихте?
• Кои бяха емоциите, които изпитахте във връзка със ситуацията, която 

успяхте да си спомните?
• Какви са връзките между емоциите и ситуациите на невидим расизъм?
• Кои са емоциите, съпътстващи расизма и невидимия расизъм? Защо, 

според вас?
За да подпомогнете участниците в изразяването на техните емоции, можете 
да представите накратко шестте основни емоции, дефинирани от Пол Екман.
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Невидим расизъм 

Това микроагресия ли е? 

Резюме: 
Упражнението се състои в анализиране на различни рисунки и оп-
ределяне дали представляват микроагресия, или не.

Материали: Комплект отпечатани изображения 
(приложени) 

Процедура 
1. Разделете участниците на малки групи от максимум пет души. 

Всяка група получава пакет с десет различни изображения. 

2. Обяснете на участниците, че трябва да анализират изобра-
женията и да обърнат надолу онези от тях, в които виждат 
микроагресия. 

3. Когато групите са готови, ги помолете да напишат на гърба на 
рисунките, в които са открили микроагресия, обяснението за 
своето решение.

4. Представете резултатите от работата на малките групи пред 
всички и преминете към обобщение. 

Въпроси за обобщение:
• Как определихте микроагресиите? Трудно или лесно беше, и 

защо?

• Какви послания комуникират тези изобразени ситуации за хора 
от различни малцинства?

• Колко вредни са тези послания и защо?

• Били ли сте свидетели на подобни ситуации? Какви други примери 
на микроагресии можете да дадете?
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Приложение: Рисунки от Beatrice Naldi
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Невидим расизъм 

Музикални столове 

Резюме: 
Чрез популярната игра „Музикални столове“ участниците изследват 
последиците от невидимия расизъм за хората, които го изпитват.

Материали: 
отпечатан и изрязан набор от блага, музика, столове, листи, маркери.

Процедура 
1. Обяснете на участниците, че ще играят играта „Музикални сто-

лове“, при която участниците танцуват около столове в кръг, до-
като музиката спре. В този момент те трябва да потърсят празен 
стол и да седнат, но тъй като винаги има един стол по-малко от 
играещите, един човек ще остане прав.

2. Преди да започнете играта, разпределете отпечатаните и изря-
зани карти с блага между участниците, така че всеки участник да 
държи едно благо. 

3. Започнете да играете играта. Всеки път, когато някой остане 
без стол, той трябва да прочете на глас какво е благото, което 
държи. След това групата трябва да реши дали в групата има 
някой, който държи по-малко важно благо. В този случай този, 
за когото е решено, че държи по-малко важно благо, ще напусне 
играта, вместо този, който е останал правостоящ. 

4. След всеки кръг и взето решение махнете един стол от кръга.

5. Повтаряйте процедурата, докато в кръга останат трима или 
четирима души, тези, за които групата е решила, че държат 
най-важните блага.

6. Поканете всички да седнат и да вземат химикалки/моливи и хар-
тия. Те трябва да помислят индивидуално върху следния въпрос: 

Какво би станало, ако нямам благото, което държа, за един 
ден? А какво ще стане, ако го нямам една година? Три години?

7. Помолете участниците да споделят написаното и след това започ-
нете обобщението.
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Въпроси за обобщение:
• Как се чувствате? Какво мислите за упражнението? 

• Трудно ли беше да се реши кой да остане и кой да напусне кръга? 
Защо? 

• Какво гарантира достъпа ни до блага/привилегии/права?

• Всеки ли има равен достъп до тези блага? Кои групи хора имат 
по-добър достъп и кои – ограничен? Защо? От какво и кого зависи?

• Какви фактори могат да ограничат достъпа ни до тези блага? Раси-
змът такъв фактор ли е? Защо?

• Какви са последиците от расизма – видим или невидим? Как тези 
последици са свързани с достъп до благата от това упражнение? 
Можете ли да дадете примери?

• Как можем да намалим вредата от расизма и последиците от него?

• Дали всички, които се сблъскват с расизма и невидимия расизъм, 
страдат от подобни последствия? Какви други фактори играят 
роля?



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм 93

Приложение: Блага

Дом Храна Мобилен телефон

Достъп до храм Достъп до училище Достъп до университет

Приятели
Физическа 

безопасност 
Дневни (джобни) пари

Топли дрехи Право на глас Шофьорска книжка

Автомобил Почивка на море
Достъп до дискотека/

клуб

Достъп до здравни 
грижи

Право на пътуване в 
чужбина

Право на придвижване 
във всички части на 

града

Достъп до 
транспорт

Работа Добре платена работа

Възможност да 
се обърнете към 

полицията

Възможност да 
изразите мнението си

Право да се влюбите в 
човека, когото искате

Чувство за 
принадлежност

Самочувствие
Чувство, че сте 

оценени

Умение за четене Умение за писане 
Финансова помощ, 

когато сте болни

Достъп до интернет
Възможност за 

изучаване на езици

Възможност за 
получаване на нови 

квалификации



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм94

Език на омразата

Друго отношение? 
Резюме: 
Участниците разсъждават за езика на омразата на базата на собст-
вен опит. След това разглеждат различни казуси за език на омразата 
и обсъждат стратегии за реакция, включително как могат да реаги-
рат, когато източникът на езика на омразата е някой от близкото им 
обкръжение.

Материали: 
флипчарт листи и маркери, химикалки/моливи, разпечатани таб-
лици и карти със ситуации (приложени)

Процедура 

Част първа

1. Обяснете на участниците, че това упражнение е посветено на 
престъпленията от омраза и езика на омразата. Можете да го 
попитате какво означава за тях „език на омразата“ и „престъпле-
ние от омраза“. Запишете двата термина на лист от флипчарт и 
запишете предложенията на участниците. В края на тази част от 
упражнението обобщете дискусията и се съгласете за определе-
ния на двата термина. 

2. След това кажете на участниците, че ще им зададете няколко 
въпроса. Ако отговорът на въпроса е положителен, те трябва 
да станат, а ако отговорът е отрицателен, трябва да останат 
седнали. Помолете ги да отговорят според собствените си зна-
ния и опит. Отговорите не трябва да се консултират с групата. 
По време на тази част от дейността всички трябва да запазят 
тишина. Въпроси:

• Сблъсквали ли сте се с език на омразата в интернет?

• Някой от вашите приятели ставал ли е жертва на език на 
омразата?

• Бил ли е някога някой от вашето обкръжение жертва на физи-
ческо, вербално или психологическо насилие заради своята 
идентичност? (напр. има различен цвят на кожата, чужденец е 
и т.н.)
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• Чували ли сте за случаи на престъпления от омраза?

• Чували ли сте за случаи на престъпления от омраза от медиите?

• Реагирали ли сте някога, когато сте били свидетел на насилие 
срещу друг човек?

• Реагирали ли сте някога, когато сте били свидетел на език на 
омразата в интернет?

3. След тази част от дейността можете да обсъдите накратко слу-
чилото се. Попитайте участниците как са се чувствали, когато са 
отговаряли на въпросите, и какво ги е изненадало. Било ли им 
трудно да отговорят? Защо?

Част втора

1. Разделете групата на няколко по-малки групи (във всяка малка 
група трябва да има между пет и десет души). Дайте на всяка 
група отпечатана таблица (по-долу) и две или три карти със 
ситуации. 

2. Всяка група трябва да реши заедно как би постъпила във всяка 
от описаните ситуации, ако става въпрос за човек, когото позна-
ват добре, и ако този човек е непознат. Дайте на групите около 
петнадесет минути, за да направят това. Помолете ги да запишат 
отговорите в таблицата. Кажете на участниците, че не е задължи-
телно всички хора в групата да се съгласят с един общ отговор; 
те могат да дадат по няколко отговора за всяка ситуация.

3. Поканете участниците да представят резултатите си в голямата 
група, по-специално идеите си за реакция. След представянето 
на всяка малка група попитайте останалите участници: Харесват 
ли ви представените идеи? Смятате ли, че реакциите са адек-
ватни? Имате ли други идеи? След всички презентации преми-
нете към обобщение. 

Въпроси за обобщение:
• Трудно ли ви беше да измислите възможни реакции в тези ситуа-

ции? Ако да, защо?

• Припокриват ли се идеите на различните групи, или са много 
различни? Защо?
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• Намерихте ли примери, които според вас не са език на омразата 
или престъпление от омраза? Кои от тях и защо?

• Трябва ли реакцията ни да бъде различна в ситуации, когато из-
вършителят на деянието е човек, когото познаваме, и когато не 
го познаваме?

• Знаете ли за подобни ситуации от медиите? Каква е била общест-
вената реакция тогава?

• Възможно ли е игнорирането да е форма на реакция? В кои слу-
чаи и защо?

• Трябва ли винаги да реагирате в подобни ситуации? Защо?

• Какви права на човека се нарушават в случай на език на омразата?

• Защо толкова малко престъпления от омраза се докладват или 
квалифицират като престъпления от омраза?

• Какво можете да направим, за да предотвратим езика на омразата 
и престъпленията от омраза?

Приложение: Таблица

КАК БИХТЕ РЕАГИРАЛИ, АКО ТОЗИ ЧОВЕК...

Ситуация
ви е близък (колега, 
приятел, семейство)?

ви е непознат?

1

2   

3
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Приложение: Ситуационни карти

ЧОВЕК публикува много обидна шега за ромите във Фейсбук.

ЧОВЕК се подиграва на момче от Сирия в коридора. Нарича го 
„джихадист“. Подиграва се на начина, по който говори. 

По време на парти ЧОВЕК започва да говори за бежанците. 
Той/тя казва, че всички са терористи и трябва да са в затвора. 
Идват тук, за да ни вземат жените и прехраната.

ЧОВЕК се включва в демонстрация срещу настаняването на 
семейство бежанци в квартала. По време на демонстрацията се 
гори кукла, която символизира бежанците.

ЧОВЕК изписва с перманентен маркер раницата на момиче от 
турски произход „Не сме гяури. РАЗПЛАТА“.

ЧОВЕК пише във фейсбук статус „Да биеш жена си не е грях!“.

ЧОВЕК бие два шамара на момче в тоалетната, за което се го-
вори, че е гей.

ЧОВЕК се скарва на съученик със СОП (специално образова-
телни потребности). Крещи: „Тия изроди трябва да са затворени 
някъде, не да ми идват в нормално училище“.

ЧОВЕК отказва да ходи на часове по немски. Според него/нея 
не трябва да се изучава езика на нацистите и всички германци 
са свине.

ЧОВЕК се включва в местна националистическа организация 
с откровено ксенофобски и расистки виждания. Разказва как 
се канят да направят доброволни бригади да чистят града от 
„сган“. Кани съученици да се включат.

ЧОВЕК пише в есе по литература, че българите са богоизбран 
народ и всеки друг народ трябва да му се подчинява. Ако се 
наложи, със сила.

ЧОВЕК призовава да се нападат всички, които се опитват да 
защитават правата на малцинствата.
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Невидим расизъм 

Розов триъгълник 
Резюме: 
Участниците се приканват да се групират според форми и цветове 
на раздадени стикери. В крайна сметка някой остава извън групата.

Материали: 
стикери; розов, син, червен и черен маркер;

Процедура 
1. Преди началото на упражнението нарисувайте геометрична 

фигура на всеки стикер с различни цветове: напр. квадрати, кръ-
гове, ромбоиди. Нарисувайте триъгълник с розови очертания 
само на едно листче.

2. Залепете по едно листче на гърба на всеки участник, така че той 
да не знае какъв е определеният му знак. Всеки участник може 
да види само символите, които са залепени на гърба на другите 
участници.

3. Помолете участниците да сформират групи на базата на сходни 
характеристики. Те могат да решат да формират малки групи спо-
ред сходството на формата (напр. всички квадрати или всички 
кръгове) или според цвета (напр. всички червени и всички сини). 
Човекът с розовия триъгълник ще остане сам, защото неговият 
стикер не пасва на нито една категория по цвят или форма.

4. Дайте време от пет минути на групата и поканете участниците да 
обсъдят какво се е случило и какъв е крайният резултат.

Въпроси за дебрифинг:
• Как сте и как се чувствате?

• Доволни ли сте от резултата и защо? 

• Какъв е критерият за групиране, който използвахте? Защо реши-
хте да изберете този критерий?

• Имаше ли друг начин да се групираме?

• Можете ли да сравните случилото се по време на дейността с пре-
живявания от реалния живот? Дайте примери.

• Кой е различен?

• Как протичат процесите на включване/изключване?
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Невидим расизъм 
Отношения на власт

Власт и бонбони 

Резюме: 
В това упражнение участниците разпределят ресурси (бонбони), за 
да разберат до каква степен властта има отношение към привилиги-
роването и изключването на групи и по какви критерии.

Материали:
бонбони (поне шестдесет)

Процедура 

Част първа

1. Обяснете на участниците, че имате изненада за тях, но само 
хората, родени между април и октомври, ще я получат. Подчер-
тайте, че вие сте роден(а) в този период и затова знаете, че това 
е периодът, в който са родени най-добрите хора. Помолете учас-
тниците, родени през този период, да излязат напред.

2. Дайте по един бонбон на всеки, който е излязъл напред. Кажете на 
участниците, че са ви останали още бонбони и те могат да решат 
как да ги разпределят: дали за всички, или между родените между 
април и октомври, или дори между родените само през един или 
два месеца (колкото по-малка е групата, толкова повече бонбони 
ще получи всеки от нейните членове). 

3. Ако групата преразпредели бонбоните така, че някои хора да 
имат по два или повече бонбона, кажете им, че можете да им да-
дете още десет бонбона и само хората с два или повече бонбона 
могат да участват в определянето на начина на разпределението 
на бонбоните.

Част втора

1. Помолете участниците с бонбони (или с два или повече бонбона, 
в случай че всички имат бонбони) да съберат бонбоните си и да 
образуват кръг около тях, за да ги предпазят. 

2. Попитайте участниците, които нямат бонбони (или имат по-
малко от два), как биха се опитали да достигнат до бонбоните 
в защитения кръг. Насърчете ги да опитат. Всички трябва да 
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наблюдават какви стратегии се използват. Уверете се, че съблю-
давате безопасността на групите и прекратете упражнението, 
ако то стане агресивно.

3. След като бонбоните в кръга бъдат достигнати или бъдат напра-
вени достатъчно опити, благодарете на всички и ги поканете да 
седнат в кръг за обобщение. 

Въпроси за обобщение:
• Как се чувствате?

• Как се чувствахте по време на първия кръг на раздаване на бонб-
они? Попитайте тези, които са получили бонбони, и тези, които 
не са.

• Какво и как реши групата след това?

• Кой имаше властта да взема решения и да създава правила, които 
всички трябваше да спазват?

• Какъв беше критерият, според който някои хора получиха достъп 
до бонбони и вземане на решения, а други - не? Справедлив ли 
е този критерий? Защо или защо не? (Ако групата не го спомене, 
фасилитаторът може да подчертае, че критерият не е зависел от 
волята на човека - т.е. никой няма контрол върху решението кога 
ще се роди).

• Какви бяха стратегиите за достигане на бонбоните във втората 
част на упражнението? Имаше ли недоволство и агресивно пове-
дение? Ако е така, оправдани ли бяха те и защо?

• Ако бонбоните са публичен ресурс и притежаването им дава 
възможност за участие във вземането на решения, това справед-
ливо ли е? Така ли изглеждат нещата в нашето общество? Дайте 
примери.

• Как решаваме несправедливи ситуации и как се справяме с не-
справедливи правила?

• Каква е връзката между властта и расизма в упражнението? Какво 
е положението в обществото?
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Невидим расизъм 

Пирамида на расизма

Резюме: 
В тази дейност участниците проучват различни прояви на расизъм 
и ги категоризират като престъпления от омраза, видим и невидим 
расизъм.

Материали: 
отпечатани копия на списъка с прояви на расизъм и на моделите на 
пирамидата (в приложението)

Процедура 
1. Разделете участниците на малки групи от по четирима до петима 

души.

2. Дайте на всяка група по едно копие от пирамидата и по едно 
копие на списъка с различни прояви на расизъм. Задачата на 
групата е да прегледа всички прояви и да ги разположи в подхо-
дящата според тях част на пирамидата. (В зависимост от времето 
можете да намалите броя на проявите, или да дадете време на 
участниците да измислят допълнителни).

3. Групите представят работата си, след което са поканени за 
обсъждане. 

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате?

• Кой беше най-трудният избор и защо?

• Сещате ли се за други примери? Ако да, кои са те?

• Защо смятате, че формата е пирамида, а не например три кръга 
или три квадрата?  

• Защо невидимият расизъм е в основата? (Основата държи оста-
налата част от структурата: не бихме имали физическо насилие на 
върха, ако нямаше основа, която да държи структурата)

• Каква е основната идея на видимия и невидимия расизъм?

• Проявите на невидим расизъм са широко разпространени, нор-
мализирани и не ги приемаме много сериозно. Какви са обаче 
последиците от него?
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Приложение: Списък на проявите на расизъм
• Геноцид (физическо избиване на хора от определена раса или 

етнос);

• Побой с расистки мотиви („Да ходим да бием цигани“)

• Вицове (напр. „Хасан и Айшето имали 10 деца…“)

• Поговорки (напр. „Хубава работа, ама циганска“)

• Устойчиви изрази (напр. „като бял човек“)

• Комплименти, принизяващи група хора (напр. „Ти не си като дру-
гите от твоя етнос“)

• Обобщения (напр. „Циганите станаха много нагли“)

• Стереотипи (напр. „Мюсюлманите са опасни“) 

• Митове (напр. „Чернокожите са генетично по-глупави“)

• Призиви за насилие (напр. „Циганите на сапун“)

• Шеговити прякори (напр. „Черната“, „Рязания“)

• Политически действия (напр. събаряне на незаконни къщи в ром-
ска махала, но не и на незаконни хотели по Черноморието)

• Отказ от услуги (напр. недопускане в заведение, басейн на хора от 
определен етнос)

• Сегрегация (напр. отделяне на деца от един етнос в отделно учи-
лище или клас)

• Дистанцирано отношение (напр. физическо отдалечаване от ня-
кого заради неговия цвят на кожата)

• Дискриминация на работното място (напр. системен отказ от на-
емане или повишаване на определен група хора – заради етноса 
им, пола им и др.)

• Принизяване на личностно ниво (напр. служител говори с едни 
клиенти на „Вие“, а с други на „ти“)

• Презумпции за външния вид (напр. „С дръпнати очи е, значи е 
китаец“)

• Дехуманизиране - сравняване на определени групи с животни 
(напр. „Чернокожите са си останали маймуни“; Ромските жени са 
„с инстинкти на разгонени кучки“; „паразити“, „кърлежи“)
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Приложение: Модел на пирамидата

Престъпление от омраза

Видим расизъм

Невидим расизъм
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Невидим расизъм 
Стереотипи и предразсъдъци

Расизъм на сцената 

Резюме: 
Чрез кратка театрална пиеса участниците обсъждат и представят 
собственото си разбиране за расизма. 

Процедура 
1. Разделете участниците на малки групи от по четирима до петима 

души в група.

2. Помолете всяка група да обсъди накратко какво според тях е 
расизъм и да го представи в кратка театрална сцена (всяка сцена 
трябва да е до две минути). Можете да дадете и допълнителни 
изисквания, например да не се говори в сцената.

3. Всяка група представя своята сцена. След всяка сцена другите 
групи могат да задават уточняващи въпроси или да се опитат 
да отгатнат какво е било визуализирано, но не позволявайте 
дискусии преди да са представени всички сцени. След като и 
последната група е направила своето представяне, започнете 
обсъждане.

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате?

• Бяхте ли изненадани от нещо и ако да, от какво?

• Какво е общото във всички сцени? Какво се различаваше?

• Може ли расизмът да бъде обяснен по друг начин, освен с показа-
ното в сцените? Ако да, как?

• Сцените обикновено показват действия и движения. Може ли 
расизмът да се изразява и в бездействие и ако да, как? 

• Имаше ли аспекти на расизма, които не видяхме в сцените, и ако 
да, какви са те?

Можете да използвате дискусията по време на обобщението, за да 
дадете определение на расизма като начин на мислене, който може 
да има различни проявления: някои от тях са по-крайни и явни, а 
други, на пръв поглед, по-безобидни. Те обаче произтичат от една и 
съща мисловна нагласа: че някои хора са повече от други.



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм 105

Невидим расизъм 

Расизъм или не? 
Резюме: 
Това е движещ се дебат, в който участниците трябва да решат дали 
определени изречения или ситуации представляват расизъм.

Материали: 
Листи, на които е изписано „Расизъм“ и „Не е расизъм“; списък със 
ситуации (в приложението); компютър и проектор (по избор)

Процедура 
1. Залепете двата листа с думите „Расизъм“ и „Не е расизъм“ на две 

противоположни стени в стаята.
2. Обяснете на групата, че ще прочетете няколко кратки ситуа-

ции и че всеки участник ще трябва да реши дали ситуацията е 
проява на расизъм и да се разположи в стаята по съответния 
начин. Обяснете им, че могат да променят решението си и да се 
преместят по всяко време.

3. Прочетете всяка ситуация, силно и ясно, и я повторете няколко 
пъти. Дайте време на участниците да вземат решение и да 
се позиционират. Можете също така да прожектирате всяко 
твърдение.

4. След като участниците заемат позициите си по съотвеното 
твърдение, помолете някои от тях да споделят защо са се пози-
ционирали на сътоветното място. Припомнете на участниците 
предварително съгласуваното значение на расизма като начин 
на мислене, според който някои хора са по-ценни от други. Не 
насърчавайте дълги дискусии, особено ако преимуществено 
говорят едни и същи участници.

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате?
• Бяхте ли изненадани от нещо и ако да, от какво?
• В коя ситуация беше най-трудно да се вземе решение и защо?
• Според нашето разбиране за расизъм, всички тези ситуации са 

примери за расизъм. Бихте ли се съгласили? Защо не?
• Какви прояви на расизъм видяхме в различните ситуации? Какви 

други ситуации съществуват? Дайте примери от реалния живот.



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм106

Приложение: Списък на ситуациите
• Изречението „Циганите на сапун“

• В дискотеката не пускат роми, защото предишната седмица са 
изчезнали два портфейла.

• Великобританци не искат страната им да приема повече българ-
ски мигранти.

• Изречението „Тя е чернокожа, но въпреки това е много хубава“

• Изречението „Хубава работа, ама циганска“

• Изречението „Мюсюлманите са джихадисти“

• Иван не може да гласува, защото е в инвалидна количка, а избира-
телната секция има стъпала.

• Унищожен е билборд, на който двама мъже са прегърнати.
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Добро отношение

Вижте
Резюме: 
В тази дейност участниците се насърчават да размишляват върху 
най-добрите си качества и да ги представят на останалите.

Материали: 
хартия, химикалки/моливи

Процедура 
1. Кажете на участниците, че трябва да съставят списък с най-до-

брите си качества в рамките на състезание за спечелване на 
околосветско пътешествие. Те трябва да са честни, но и да не са 
прекалено скромни.

2. Дайте на участниците време да размишляват индивидуално и да 
запишат качествата си. След това ги поканете да ги представят 
пред всички.

3. Преди да преминете към обобщение, можете да кажете на учас-
тниците, че всички са свършили чудесна работа и затова всички 
са победители.

Въпроси за обобщение
• Как се чувствате?

• Кое е по-трудно - да формулираме най-добрите си качества или 
да ги представим пред другите? Защо?

• Щеше ли списъкът да изглежда по различен начин, ако го па-
зехме само за себе си, и ако да, защо?

• Кои от качествата са свързани с начина, по който взаимодейст-
ваме с другите и се отнасяме към тях?

• Защо е важно да осъзнаваме по-добре качествата си? Как това 
може да се свърже с борбата с расизма?

• Кои качества все още не притежаваме, а бихме искали? Как 
можем да ги придобием?

• Какви качества трябва да притежават хората, за да изградят 
свят без расизъм?
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Невидим расизъм
Език на омразата

Мрежата 

Резюме: 
Това е симулационно упражнение, в което участниците са поставени 
в ролята на служители в социална мрежа, които трябва да решат 
дали дадено съдържание е език на омразата, който противоречи на 
правилата на платформата.

Материали: 
• Ролеви карти (приложени, трябва да са брой, равен на броя на 

хората във всяка група)

• Карти със съдържание от социалната мрежа (приложени)

• Карти с правилата на социалната мрежа (приложени, по една за 
всяка група)

• Карти със законови разпоредби (пожелателно, по една за всяка 
група) - трябва да ги подготвите преди упражнението. 

Процедура 
ЗАБЕЛЕЖКА: Упражнението може да се извърши в една група (за 
предпочитане до шестнадесет души). Ако групата е голяма, може да 
бъде разделена на две.

1. В началото на упражнението попитайте участниците дали из-
ползват социални мрежи онлайн. Попитайте кои от тях и колко 
често? Защо ги използват?

2. Помолете участниците да си представят, че са част от екипа на 
МРЕЖАТА – социална мрежа за млади хора с около четири ми-
лиона регистрирани потребители. Всеки ден потребителите на 
платформата публикуват около пет милиона постове и комен-
тари. Платформата се разраства и всеки месец броят на потре-
бителите се увеличава. Вашият екип се занимава със сигнали от 
потребители за нарушаване на правилата. Вашата задача е да 
решите какво да направите с всеки сигнал. Можете да оставите 
докладваните публикации, да ги изтриете или дори да ги съоб-
щите на правоприлагащите органи, ако прецените, че предста-
вляват престъпление. Ще бъдете разделени на три равностойни 
групи. Всяка група има свой собствен номер: едно, две и три.
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• Група 1: Ръководители на екипи

• Група 2: Експерти по политиката на платформата

• Група 3: Социални консултанти

3. Обяснете на участниците, че платформата има специфична 
група от социални консултанти, които разглеждат докладваното 
съдържание. Социалните консултанти са млади хора (потреби-
тели на платформата), които имат същото право на решение 
като останалите членове на екипа. 

4. Помолете участниците да изтеглят своите ролеви карти. След 
това им кажете да отидат в своите групи. Тяхната задача ще бъде 
да се запознаят с правилата на МРЕЖАТА и да обсъдят доклад-
ваното съдържание. Дайте на всяка група следните материали: 
извадка от правилата на МРЕЖАТА, лист хартия със законови 
разпоредби и лист хартия с докладвано съдържание от портала. 
Всяка група ще трябва да вземе решение какво да направи с до-
кладваното съдържание. Помолете участниците във всяка група 
да запишат решенията си и аргументите, които стоят зад тях. Те 
разполагат с около тридесет минути, за да направят това.

5. След тази част от упражнението разделете участниците на по-
малки групи: във всяка малка група трябва да има трима души - 
по един представител на ръководителите на екипи, експерти по 
политиката платформата и социални консултанти. Всяка група 
колективно трябва да вземе решение какво да се прави с да-
дено съдържание от платформата. След около двадесет минути 
помолете групите да представят предложените от тях действия 
за всеки от докладваните постове и коментари. Можете да на-
рисувате таблица на дъската и да съберете всички предложени 
действия, например:

Съдържание Група 1 Група 2 Група 3 Група 4
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Въпроси за обобщение:

• Как се чувствахте по време на упражнението? Кое беше най-
трудно за вас?

• Как се взимаха решения във вашите групи? Удовлетворени ли сте 
от начина, по който бяха взети решенията?

• Подходящи ли са предложените решения за съдържанието? 

• Взехте ли предвид при вземането на решението си дали съдържа-
нието е публикувано от частно, или публично лице?

• Трябва ли публичните лица да имат правото да казват „повече“ от 
другите? Ако да, защо? Ако не, защо?

• Четете ли правилата на сайтовете за социални мрежи, в които 
имате профил? Какво има в тях? Споменава ли се в тях езикът на 
омразата?

• Как реагирате, когато видите език на омразата в интернет? До-
кладвате ли съдържание за език на омразата? Какви отговори сте 
получавали?

• Как намирате законовите разпоредби, свързани с езика на ом-
разата? Кои групи не са споменати в закона? Защо? Означава ли 
това, че те могат да бъдат обиждани и нападани? 

• Какви са ограниченията на правото на свобода на изразяване?
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Приложение: Извадка от Правилата на МРЕЖАТА
Най-важна е безопасността на нашите потребители на услуги.

Много внимателно проучваме докладите за заплахи, за да устано-
вим сериозните заплахи за обществената и личната безопасност и 
сигурност. Отстраняваме заплахите за нанасяне на телесни повреди 
на физически лица. Отстраняваме и заплахи за потенциални кражби, 
вандализъм или други заплахи, свързани с финансовата сфера.

МРЕЖАТА насърчава откритите дискусии, споделянето на мнения 
и становища. Въпреки това премахваме съдържание, което насър-
чава омразата, директно атакува потребители заради тяхната:

• цвят на кожата,

• етническа принадлежност,

• националност,

• религия или убеждения,

• сексуална ориентация,

• пол, полова идентичност,

• увреждане или заболяване.

Не позволяваме МРЕЖАТА да бъде използвана от организации и 
лица, които насърчават омразата към защитени групи.

Не позволяваме на организациите да създават страници в МРЕ-
ЖАТА, които насърчават терористична дейност или организирани 
незаконни дейности.

Също така премахваме материали, които изразяват подкрепа за 
групи, участващи в гореспоменатите дейности, характеризиращи 
се с незаконно и насилствено поведение. Забранено е да се отдава 
почит и да се подкрепят лидерите на тези организации, както и да се 
приемат техните дейности.

Ние не толерираме тормоз или заплахи. При груби нарушения на 
закона докладваме за тях на правоприлагащите органи. 

Премахваме материали, които сплашват другите или насърчават 
насилие и сексуална злоупотреба.

 (Разработено въз основа на регламентите и правилата на Facebook)
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Приложение: Ролеви карти

Група ЕДНО: Ръководители на екипи

Задачата ви е да проведете среща в група от трима души: освен вас, в нея 
ще участват експерт по политика на платформата и социален консултант. 
Работата ви ще се състои от два етапа:

ЕТАП 1: Среща в групата на ръководителите на екипи. Прочетете внимателно 
откъса от правилата на МРЕЖАТА, както и действащите правни разпоредби 
в страната. Обсъдете представеното съдържание и помислете какво да 
направите с него. Имате няколко възможности: да изтриете съдържанието, 
да го оставите, да се свържете с потребителя, да съобщите за съдържанието 
на правоприлагащите органи, да закриете потребителския акаунт. Можете 
също така да предложите друго решение.

ЕТАП 2: Вашата задача ще бъде да проведете/подпомогнете среща в група 
от трима души: един ръководител на екип, един експерт по политиката на 
платформата и един социален консултант. По време на работата на вашата 
група трябва да решите какво да направите с представеното съдържание. 
Вашата задача ще бъде да ръководите работата на групата. В началото 
приветствайте и представете членовете на групата. След това прочетете или 
покажете първия лист със съдържание от портала и помолете членовете на 
групата да дадат своето мнение. След това решете какво да направите със 
съдържанието. От вас зависи да решите окончателно какво да се прави със 
съдържанието. Не забравяйте, че трябва да обосновете всяко решение.

Група ДВЕ: Експерти по политиката на платформата

Вие сте групата, която отговаря за политиката на платформата и за съответ-
ствието на съдържанието в платформата с тази политика. Вие полагате го-
леми грижи, за да гарантирате, че решенията, взети относно съдържанието, 
са в съответствие с правилата на платформата и с действащото законодател-
ство в страната. Работата ви ще се състои от два етапа:

ЕТАП 1: Среща в група от експерти по политиката на платформата. Прочетете 
внимателно откъса от правилника на портала, както и действащите правни 
разпоредби в страната. Обсъдете съдържанието и помислете какво да 
направите с него. Имате няколко възможности: да изтриете съдържанието, 
да го оставите, да се свържете с потребителя, да съобщите за съдържанието 
на правоприлагащите органи, да закриете потребителския акаунт. Можете 
да предложите и друго решение.

ЕТАП 2: Среща в малка група от трима души: освен вас ще има ръководител 
на екипа и социален консултант. По време на работата на вашата група 
трябва да решите какво да направите с представеното съдържание. Срещата 
ще бъде водена от ръководителя на екипа. Представете предложението си 
за това какво да се направи със съдържанието и го обсъдете. Окончателното 
решение се взема от ръководителя на екипа.
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Група ТРЕТА: Социални консултанти

Вие сте група от хора, които са избрани за социални консултанти чрез конкурс. 
Вашата роля е да се уверите, че служителите на портала не злоупотребяват с 
правото си да изтриват съдържанието на портала и че се спазва правото на 
свобода на изразяване и мнение. Вашата работа ще се състои от два етапа:

ЕТАП 1: Среща в група от социални консултанти. Прочетете внимателно 
откъса от правилника на портала, както и действащите правни разпоредби 
в страната. Обсъдете съдържанието и помислете какво да направите с него. 
Имате няколко възможности: да изтриете съдържанието, да го оставите, да се 
свържете с потребителя, да съобщите за съдържанието на правоприлагащите 
органи, да закриете потребителския профил. Можете да предложите и друго 
решение.

ЕТАП 2: Среща в малка група от трима души: освен вас, ще има ръководител 
на екипа и експерт по политиката на портала. По време на работата на вашата 
група трябва да решите какво да правите с представеното съдържание. 
Срещата ще бъде водена от ръководителя на екипа. Представете 
предложението си какво да се направи със съдържанието и изложете 
аргументите си. Окончателното решение се взема от ръководителя на екипа.
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Приложение: Докладвано съдържание от платформата

1 Коментар на частно лице под статия в пресата относно съобщения 
за насилие над деца от страна на бежанци в плувни басейни в Гер-
мания (статията е публикувана на уебсайта “Не за ислямизацията 
на Европа”)

И нима в Германия няма истински момчета, които биха се намесили 
по единствения правилен начин, а именно чрез сила? Ако някой от 
бежанците получи удар в лицето, следващия път ще се замисли 
какво прави.

2 Неправителствената организация поставя на страницата си пла-
кати със следното съдържание:

Хомосексуализмът нанася сериозни вреди на живота и здравето

Хомосексуалистите са осъждани два пъти по-често за сексуални 
престъпления. Хомосексуалистите четири пъти по-често са из-
вършвали убийства.

(освен текста, на всеки плакат има снимка на мъже с белезници)

3 Известен общински съветник публикува този пост в профила си:

Хвани това нещо и го обръсни до голо!

Под текста има снимка на депутат от опозиционната партия, който 
е критикуван от съветника.

4 Частно лице публикува информация за бежанците:

Оставете жените и децата, както и всички онези бикове, които 
търсят развлечения, да се качат на самолет, който да ги отведе 
в Сирия и Ирак или там, откъдето са, и да ги остави да се борят 
за свобода, а когато победят, да работят за страната си... Arbeit 
macht frei или „Работата те прави свободен“…

5 Видео на частно лице, в който се изричат следните думи:

Най-голямата пречка пред движението за свобода, което има за цел 
да укрепи нацията, не са олигарсите, мафията, истаблишмънта 
или други врагове, а е едно обикновено малодушие, една проста ев-
рейска пасивност (...). Потисниците и пасивната еврейска мафия ще 
искат да ви поставят на колене, да пълзите, ще ви погълнат, ще ви 
смелят и накрая ще ви изплюят, защото не сте им нужни.



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм 115

Невидим расизъм 
Стереотипи и предразсъдъци

Кой кой е?
Резюме 
Участниците работят с изображения и изследват предразсъдъците, 
свързани с външния вид. 

Материали: 
набор от снимки (приложени), отпечатани копия на списъка с въ-
проси (приложени)

Процедура 
1. Разделете участниците на малки групи от по трима или четирима 

души и дайте на всяка група комплект от осем картинки. 

2. Помолете участниците да разгледат внимателно всички снимки, 
след което да изберат една, която най-много им допада и чиято 
история биха искали да разкрият. (Алтернативно, за да спестите 
ресурси, можете просто да разпределите по една снимка на 
група на случаен принцип или по ваш избор).

3. Когато всички групи са избрали снимка, раздайте списъка с 
въпроси. Обяснете, че въпросите ще помогнат на участниците 
да създадат история за човека, след като внимателно проучат 
снимката.

4. Помолете групите да представят историите си пред всички и 
преминете към обобщение.

Въпроси за обобщение:
• Кои снимки избрахте и защо?

• Каква информация открихте в снимката, която ви помогна да раз-
виете историята?

• Колко трудно ви беше да отговорите на въпросите за този човек?

• Доколко е вероятно историята ви да е вярна? Защо смятате така?

• Защо според вас свързваме определени истории с определени 
физически характеристики?

• В кои ситуации използваме физически характеристики, за да си 
създадем мнение за други хора в реалния живот?

• Какви последици може да има това, че преценката ни се основава 
на физически характеристики?
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Приложение: Списък на въпросите
• Как се казва този човек?

• Колко братя и сестри има този човек?

• Как изглежда домът на този човек? С кого живее?

• Къде би отишъл на почивка този човек?

• Какво би правил този човек в свободното си време?

• Как този човек изкарва прехраната си?

• Какви езици ще говори този човек?

• Каква степен на образование ще има този човек?

• Дали този човек има партньор или деца?

• Какви са мечтите и целите на този човек?
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Приложение: Снимки 
https://unsplash.com/collections/10024483/activity-who-is-who 
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ПОДХОДИ 

Работа в общността 

Ако спрете топката или се опитате да я контролирате, 
като я докоснете два пъти след това, съдията надува 
свирката за фаул и противниците получават точка. Ди-
аболично и антиисторическо: пасът като задължителен 
жест по регламент в свят, който те учи да държиш на 
собствените си неща, на привилегиите си, на мечтите 
си, на целите си. Няма кой да стиска, ако няма кой друг да 
вдига, няма кой да вдига, ако няма кой друг да е получил 
бухалката на противника.

Мауро Беруто, бивш треньор на мъжкия отбор по волей-
бол на Италия

Да се мислят и след това да се генерират общностни действия, 
които имат за отправна точка много деликатните въпроси на 
изключването и расизма, означава да се позиционираме на две 
нива – теоретично и практическо:

• първото ниво се отнася до това какво разбираме под общност 
и доколко тази „единица“, толкова многообразна и подле-
жаща на различни интерпретации, може да бъде потенциал 
за действия срещу расизма и други форми на нетолерантност.

• второто ниво е свързано с предизвикателството да се анга-
жира общността в действия, силно фокусирани върху анти-
расистката тема или дори такива, които могат да се въртят 
„около“ такава тема. 

Общност 

Какво е общност?

Общността най-общо може да се определи като мястото, къ-
дето се формират и укрепват индивидуалните и колективните 
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идентичности, мястото, където те се признават, потвърждават, 
подхранват и променят. Така дефинирана, общността е мястото, 
рамката, в която се осъществява процесът на идентификация. 
Понятието за общност напомня за други понятия и термини, 
които помагат да се разбере, макар и не напълно, нейното 
значение: физическите граници на дадена територия, полити-
ческата и икономическата организация, населението, разши-
ряването на територията, историята и произхода, системата от 
споделени ценности, проблемите, с които се сблъскват хората, 
различните служби, работещи за тяхното разрешаване, нуждите 
на населението и т.н.

Всеки от нас живее в общност, но не всеки знае как тя се изра-
зява, а още по-малко осъзнава своята роля и власт в нейните 
рамки. Без знания и осъзнаване обаче не е възможно да се 
развие чувство за принадлежност и участие, което да прерасне 
в активно гражданство.

Търсенето на „общност“ е едно от най-актуалните и спешни 
търсения в свят, който се характеризира с нарастващи възмож-
ности за промяна и трансформация, но в който все по-често 
липсват споделени ориентири, които ни обвързват с други хора. 
Да живееш в една общност не означава автоматично да знаеш 
какво представлява тя, какъв е нейният произход и граници, 
каква е политическата, административната и икономическата 
организация, каква е системата от общи ценности и възникващи 
проблеми и каква е организацията на услугите, които отговарят 
на нуждите на населението.

В общество на многобройни възможности, където измеренията 
се променят заради интензивни технологични взаимодействия, 
от една страна, се увеличава възможността за комуникация, но 
от друга страна, съществува риск от отслабване на връзките на 
близост1 и стойността на физическия контекст на живота. Няма 
съмнение, че модерното време носи важни възможности, но не 
може да се отрече, че особено за младия човек тези възмож-
ности могат да бъдат дезориентиращи. Търсенето и предефини-
рането на „физическо“ пространство, където човек може да се 
„почувства част от нещо“ - и след това, с ясна цел, да инициира 
и консолидира процеси на споделяне - се превръща в спешна 

1  Близост: От латински Proximus = най-близкият.
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необходимост за сближаване и отговорен съвместен живот.

Основните елементи за определяне на физическото простран-
ство несъмнено са „територията“ (природната и създадената 
от човека физическа среда), която гарантира необходимите 
ресурси за развитието на общността и рамкира възможностите 
и ограниченията на комуникацията, наред със „социалните 
отношения“ и „социалните връзки“ (връзки на солидарност, 
идентификация, конкуренция и конфликт, които водят до форма 
на социална организация). 

Какво означава „съзнателно действие в общността“?

Територията, която съдържа в себе си общност, може да помогне 
на хората да развият способността да споделят нуждите си, да 
имат равни права и симетрични задължения, да се свързват по-
между си чрез солидарност и така да се насърчава изграждането 
на общо благо. За целта е важно хората да разпознават тази 
територия и тази общност за своя, не в смисъл на собственост, а 
като пространство, в което всеки може да се изразява свободно, 
чувствайки се част от него.

Общността, очертана по този начин, със сигурност е сложна 
система. Четенето и тълкуването ѝ не е просто, тъй като, ако се 
разглежда като система, тя не е само сбор от частите си, а резул-
тат от тяхната взаимовръзка и волята на участниците да бъдат 
включени. Трудно е да се опишат силите, които действат отвъд 
структурните елементи, защото тяхното действие е в постоянно 
развитие и не винаги се вписва в умствените карти на членовете 
на общността. Ако, от една страна, общността като „ценност“ е 
основен елемент за определяне на всяко разсъждение по този 
въпрос, от друга страна, общността като „практика“ е също 
толкова фундаментален аспект. Общностната практика трябва 
да бъде наследство на всеки нейн член, но и преди всичко на-
следство на общността като компактна структура. Следователно 
практиката на общността, когато е компетентно насърчавана, е 
от основно значение за запазване на колективната мотивация 
на членовете на общността  да участват по положителен начин в 
изграждането на по-добър живот за всички. Взаимодействието 
между хората се поддържа и развива всъщност чрез правила 
и конвенции, предшествано от положителното възприемане на 
същите правила и подобни конвенции.
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Какви са инструментите за действие в общността?

Първото действие, което е насочено към всички членове на 
общността, се отнася до способността за възприемане и ос-
ъзнаване на мястото, така че то да може да изрази целия си 
потенциал за съзидание и грижа. Да усещаме мястото означава 
изграждане на общо чувство на свързаност, познаване на кон-
текста, в който се намира даден човек и разпознаването му като 
личен и колективен съзнателен обект.

Второ действие е свързано с измерението на разделенията и 
бариерите, които една екосистема, за да стане благоприятна, 
трябва да се стреми да премахне. То изисква системно действие, 
водено от местни лидери и ключови заинтересовани страни. 
Те трябва да са способни да планират модели на интервенция, 
които да овластяват общността и да я интерпретират по инова-
тивен начин.

И накрая, третото действие е да се приемат хибридизациите, 
разнообразието и конфликтите по включващ начин, благодаре-
ние на гъвкавия контекст и релационна плътност.

Релационната плътност дава възможност да се обединят всички 
социални действия, насочени към развиване на автономността 
на хората и цялата общност както по символични, така и по 
практически начини.

Това се вписва в онази рамка от значения, изразена с увере-
ност и прозорливост от Остром2, която показа, че общностите, 
разбирани като съвкупност от присвоители и ползватели на 
колективни ресурси, са в състояние, при определени условия, 
да управляват природните ресурси по начин, който е удовлетво-
рителен за тях самите и позволява ресурсите да се съхраняват 
дълго време. 

Като „определени условия“ Остром посочва познанието, дове-
рието и комуникацията между членовете на общността; същест-
вуването на системи от правила или институции, които вече 
са установени на територията; и ненамесата на външен орган, 
като например държавата.

2  Ostrom E. 2007. Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative 
della comunità, Marsili editore.
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Следователно това е верига от умения, които трябва да бъдат 
овладени и които започват от осъзнаване, преминават през 
придобиването на компетентност и стигат до изграждането на 
постоянни взаимоотношения.

Действия в общността срещу предразсъдъците, 
расизма и други форми на нетолерантност

Провеждане на дейности в общността

Да се въвлече общността означава да се създадат пространства 
за участие на гражданите, където могат да се развият форми на 
активно гражданство, като се излезе извън класическата логика 
на искания и оплаквания и където е възможно да се развие чув-
ство за отговорност. По този начин се създават отношения на 
разбиране и доверие между различните участници в общността. 

Развитието на общността означава насочване на действията 
към подобряване на отношенията между местните компоненти 
на „социално-териториална подсистема с определени граници“, 
към преодоляване на конфликтите и премахване на пречките, 
които възпрепятстват използването на скритите ресурси и по-
тенциал, към насърчаване на изграждането на „ние в множест-
вено число“ и положителното предефиниране на колективната 
идентичност, което позволява развитието на нови начини на 
индивидуален и колективен живот.

Действията трябва да се основават на близост, 
реципрочност и изграждане на капацитет

Действията в общността трябва да насърчава добавена стой-
ност на общо преживяване и затова някои ключови думи като 
близост, взаимност и капацитет са от основно значение.

Близостта тук се използва като съществително име, което по-
казва движение един към друг, през включваща, овластяваща и 
създаваща възможности перспектива3. 

3  Messia F., Venturelli C. (a cura di). 2015. Il welfare di prossimità Partecipazione 
attiva, inclusione sociale e comunità, ed. Erickson.
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За да отидем по-далеч, близостта означава да отместим поглед 
от себе си и да дадем хоризонт на съществуването си. Идеята е 
да можеш да видиш другите, с които пресичаш пътища, в пре-
красния парадокс да бъдеш близо, но и да се чувстваш близо до 
това, което виждаш далеч. 

Тук можем да се позовем на концепцията за принадлежност, 
която е противоположна на усещането за самота и изолация 
от контекста, който ни ограничава. Идеята е да усещаме при-
надлежност към един и същ хоризонт, който ни позволява да 
започнем да се идентифицираме като „ние“, а не като „те и аз“. 
С други думи, да чувстваме, че принадлежността може да бъде 
едновременно елемент на обединение на положителните и кри-
тичните аспекти на контекста, в който живеем. Моят живот ще 
се развива във връзка с живота на другите, споделящи същия 
контекст и място (богати на потенциал, но и на крехки елементи, 
които трябва да бъдат преосмислени). 

Ето как може да се разбере думата близост не само в смисъл 
на физическа непосредственост, но и като една всеобхватна 
перспектива. Нашият хоризонт зависи от споделянето на колек-
тивен хоризонт с останалите хора, принадлежащи към същия 
контекст.

Следователно в тази панорама темата за практиките на ре-
ципрочност също е централна. Реципрочността не е индивиду-
ален въпрос, а преди всичко взаимоотношение. 

Етиката на реципрочността между хората е в основата на клю-
чови ценности като достойнство, мирно съжителство, легитим-
ност, справедливост, признание и уважени между хората, които 
могат да са много различни един от друг. Реципрочността е 
съществената основа за тълкуване на съвременното понятие за 
колективност.

Заедно близостта и реципрочността могат да възстановят до-
броволното вплитане на хора от общността със с техните съдби, 
мечти и перспективи, които, ако бъдат споделени, стават по-въ-
образими, по-осъществими и по-устойчиви. 

Възможността да се даде живот на нещо постижимо следова-
телно се разгръща на базата на колективно осмисляне, в което 
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могат да се оформят желанията на социалната група, за да се 
„научат отново да мислят за бъдещето“4.

Действията в общността за противодействие на расизма и 
други форми на нетолерантност следва да се основават на 
някои предразсъдъчни измерения

Бързото изменение на социалната феноменология в западния 
свят налага да развием способност за адаптиране към соци-
алното предлагане, което би могло да намали нарастващите 
конфликтни ситуации (например в областта на миграцията, на 
градската сигурност, на битовата престъпност и във връзка с 
нарастващите нива на невидим расизъм в нашите общности...) 
и да даде подкрепа за създаването на качествени процеси на 
социален живот.

Това може и трябва да стане с институционални средства, с 
норми, с процедури, с образователни процеси, но също така и 
най-вече с общностни практики.

В тази рамка е важно да се разбере преди всичко, че остава 
предизвикателство да се включи общността не само в дейности, 
ясно фокусирани върху темата за борба с расизма, а и в дейности 
„около“ тази тема. Съществува страх, че повдигането на тази 
тема може да блокира перспективата за приемане, интеграция 
и социално сближаване.

Поради това трябва да се вземат предвид три предразсъдъчни 
измерения, които блокират (но, ако се адресират правилно, мо-
гат да „отворят“) развитието на общностите: 

• границата;

• йерархията;

• „частните“ места.

Именно за тях си струва да се опитаме да работим интензивно и 
стратегически с нашите общности.

Тъй като границите по дефиниция разделят, нашата роля е да ги 

4  Appadurai A. 2011. Le aspirazioni nutrono la democrazia, Etal edizioni srl, 
Milano.
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пресечем и да включим различни, „необичайни“ групи, с които 
да работим и планираме как да преодолеем предизвикател-
ствата, вместо да провеждаме само симулационни дейности.

Йерархията от своя страна класифицира хората по роли и места, 
като разпределя кои хора са „горе“ и кои „долу“. Поради това е 
важно да използваме хоризонтални подходи, в които всеки има 
възможност да участва в процесите на взимане на решения. 

Приватизацията на места, на контексти, които са били създа-
дени като публични, отделя и отдалечава маргинализираните 
групи от общността. В противовес, трябва да работим за възста-
новяване на концепцията за общото благо. „Общото“ на едно 
благо зависи от избора на общността, която се грижи за него със 
същото внимание, с което членовете на тази общност обикно-
вено се грижат за собствените си блага и най-вече ги споделят.

Дейностите в общността за противодействие на расизма 
и други форми на нетолерантност могат да следват 
определен модел

Подходящ модел за интервенция в общността е  този за „изслед-
ване в хода на действието“ (action research), който улеснява про-
цесите на участие в общността и укрепва нейната „тъкан“ чрез 
осъзнаване и легитимиране на проблемите, които членовете й 
срещат, и колективно определяне на начини за решаването им.

Приемането на изследване в хода на действието като начин на 
интервенция означава да се навлезе в процесите, в социалната 
и културната динамика, действащи в конкретна общност, и да се 
разработи оперативен път и подходящи техники за конкретния 
микроконтекст. Моделът се използва за насърчаване на дейст-
вия и процеси на социално ангажиране на общността, насочени 
към подпомагане на появата на неизразени потребности и 
активиране на нови групи и лидери.

Изследването в хода на действието изисква способност за 
активно слушане и наблюдение на действителността. Това ни 
помага да идентицираме техники, които ще позволят произ-
водство на значения от всички участници, възстановяване на 
чувството за отговорност и преконфигуриране на “социалното 
поле”, в което действат взаимодействията и връзките.
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Това може да означава и насърчаване на „действия на разрив“, 
в смисъл на нарушаване на съществуващото равновесие, но 
също така и повторно отваряне на каналите за комуникация. 
Това може да улесни необходимото взаимно припознаване и да 
развие нови мисли и отношения.

Дейностите в общността за противодействие на расизма 
и други форми на нетолерантност могат да последват/да 
бъдат част от образователния процес

Дейностите в общността са структурирани и разнообразни епи-
зоди, насочени към създаване на връзки между съдържанието, 
разглеждано в рамките на процеси на учене, и общността.

Това е процес на учене за младите хора, но също и за инсти-
туциите, които работят с тях (училище, университет, работа, 
центрове и т.н.), защото създава условия да се учим как да вза-
имодействаме с други, развива способността да се разказва и 
развива рамка от значения, търси начини за интеграция между 
системите, положени в един и същи контекст. 

Действията в общността могат да се основават на следните 
стълбове:

• гъвкавост - интервенцията в общността сама по себе си е 
„неорганизирана“, в смисъл, че не може да бъде определена 
в своята цялост, тъй като някои елементи на развитието ще 
бъдат определени от самата общност, от конкретния момент 
и контекст;

• приемственост - те трябва да са свързани с действия и 
процеси, които вече съществуват в конкретния контекст;

• хоризонталност – трябва да използваме хоризонтални 
подходи, които дават възможност на всички да участват в 
процесите на взимане на решения;

• участие – включително на различни, „необичайни“ групи и 
социални категории;

• пространствена отвореност – използване на необичайни 
пространства и места, които са публични или постепенно се 
обособяват като общи.
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Дейностите могат да следват проста методологична рамка, оп-
ределена по следния начин: 

1. Определяне на основната цел и на възможните косвени или 
второстепенни цели. Определянето на целите в подготвител-
ния етап е от основно значение, за да не се изгубят приори-
тетите, но и да се обогатят с други второстепенни, но все пак 
изразени цели.

2. Определяне на основната дейности и всички косвени или 
второстепенни дейности. Определяне на основна посока на 
действие е от съществено значение, но е важно да се вземат 
предвид и други второстепенни, но все пак изразени, посоки 
на действие.

3. Място на действие. Това е територията (може да бъде и място, 
квартал и т.н.), която трябва да бъде точно определена.

4. Разчитане на кодовете на избраното пространство и избор на 
стратегически възли:

• Четене на контекста. Всяка общност има кодове и практики 
(напр., има много възрастни хора, има/няма места за съби-
ране, има/няма активни асоциации, младежите се събират 
в парка всеки петък и т.н.), които трябва да се вземат пред-
вид във фазата на проектиране и оценка (независимо дали 
са потвърдени, или не).

• Определете, след като сте прочели кодовете и практиките, 
кои от тях са стратегическите възли, на които да разчитате 
за успеха на вашата дейност в общност (т.е. местата, хората, 
ситуациите).

Дейности в общността по време на проекта STAR: 
споделяне на опит

В рамките на проекта STAR, провеждането на образователни 
дейности в училищата и дейностите в общността бяха нераз-
делна част от самия образователен процес. Участниците в тези 
образователни дейности, предимно ученици на възраст между 
14 и 18 години, проведоха  след това дейности в общността по 
темата за расизма и невидимия расизъм.

Тези дейности в общността бяха интегрирани в образованител-
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ния процес, взимайки предвиз цикъла на учене чрез преживя-
ване, както е дефиниран от Колб: няма учене без експерименти-
ране и действие.

След като разгледахме темата за расизма и невидимия расизъм, 
заедно с участниците идентифицирахме причините и последи-
ците от тези явления, работихме върху вътрешните и външните 
предизвикателства, преминахме към разработването на дей-
ности в общността, които – заедно се съгласихме – трябваше да 
отговарят на следните изисквания:

• Свързани с контекста и живота на участниците

• Свързани с референтните общности, с които да се развиват 
последващи връзки

• Свързани с темите, разгледани в семинарната част

• Даване на възможност на участниците да действат спокойно, 
като извършват дейности, в които се чувстват комфортно.

• Създаване на предпоставки за осмисляне и изграждане на 
чувствителност в бъдеще както на участниците, така и на 
референтните общности

Дейностите бяха извършени в територии, познати на участни-
ците и определени като ключови за проекта STAR. Участниците 
следваха принципите, споменати в предходните параграфи, и 
използваха творческия си подход, за да достигнат до хора, които 
обикновено не участват в дейности срещу расизма.

По-долу можете да намерите някои от дейностите, извършени с 
цел да се стимулират общностите да противодействат на раси-
зма и невидимия расизъм:

• Балон, цвете за вас! Участниците избраха цитати за расизма 
и невидимия расизъм, които да подаряват на хората заедно 
с хартиени балони, цветя или изработени от тях книжни 
значки. Целта на тази дейност беше да се привлече внима-
нието на хората с прост жест като подаряване на балон или 
цвете, а след това те да се спрат и да се замислят върху темите 
на проекта.

• Риболов в бара! Участниците предложиха да поставят кош-
ници в заведения и кафенетата на своите общности, съдър-
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жащи фрази/цитати, свързани с расизма и невидимия раси-
зъм. Целта на тази дейност беше да накара хората в бара да 
проявят любопитство и след това да се запознаят с темите. В 
седмиците преди осъществяването на дейността младежите 
предварително говориха със собствениците на заведения в 
центъра на града, за да разкажат за проекта и по този начин 
да ги включат в осъществяването на самата дейност.

• Имате поща! Участниците имаха идеята да доставят пликове 
в някои къщи в центъра на града, съдържащи цитати за 
расизма и невидимия расизъм. Целта на тази дейност беше 
да се опитаме да „влезем в домовете на хората“, в тяхното 
ежедневие, за да ги накараме да се замислят върху темите на 
проекта.

• Социален експеримент: Прегръщали ли сте някога чужденец? 
В тази дейност участниците се включиха пряко, като спираха 
хората на улицата с направена от тях табела. На тези, които се 
спираха, беше предлагана прегръдка, а след това бяха питани 
дали някога са прегръщали чужденец. По този начин с хората 
се установяваше директна връзка, в която беше възможно ди-
ректно повдигане на темата за расизма и невидимия расизъм.

„Дори да знаехме всичко, което трябва да знаем, за 
психичната структура на всеки музикант, ние пак няма 
да можем да предскажем как ще изглежда груповата 
импровизация“

Кийт Сойер - психолог и джаз музикант

от: География на гениалността. 
Търсене на най-креативните места в света - от Древна 
Атина до Силициевата долина - Ерик Уайнър
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Връстници обучават връстници
Съществуват много подходи към образованието и много мето-
дологии и методи, използвани в образователния процес, чийто 
избор обикновено се определя от целевата група, целите и 
задачите, наличното време и ресурсите. „Връстници обучават 
връстници“ в проекта STAR е подход, комуникационен канал, 
методология, философия и стратегия. 

Какво представлява обучението на връстници?
Самият термин се състои от две думи, чието обяснение може 
да бъде полезно за разбирането на това какво всъщност 
представлява обучението на връстници. В англоезичния свят 
„връстник“ (peer) обикновено се отнася за човек, с когото спо-
деляме определени характеристики, като например: възраст, 
пол, принадлежност към една и съща социална група, човек, с 
когото извършване на една и съща работа или споделяме една-
къв социален статус. Традиционно обаче, и особено в България, 
терминът се използва главно във връзка с възрастта. Ученето от 
друга страна може да се осъществи като част от планиран про-
цес (формално и неформално образование) или напълно слу-
чайно (информално образование), като се използват различни 
инструменти. Най-общо казано, ученето е процес, по време на 
който научаваме нещо – получаваме знания, усвояваме умения, 
развиваме характер и/или нагласи. 

Накратко, в рамките на проекта STAR „обучението на връстници“ 
дава възможност на млади хора да се учат от други млади хора. 
Може да се каже, че в това няма нищо специално – младите хора 
по принцип винаги научават нещо от други млади хора. Това, 
естествено, е вярно, но по-голямата част от това учене се случва 
инцидентно (по време на занимания в свободното време, при 
спортуване или при най-обикновено социализиране – излизане 
с приятели). Връстниците са много важен източник на учене. В 
някои случаи обаче съдържанието на това учене може да е не-
точно, да се основава на стереотипи или фалшиви новини. Обу-
чението на връстници има за цел да постигне промяна в хората, 
които имат същите характеристики като нас - промяна на инди-
видуално ниво (например промяна на нагласите, развиване на 
нови умения или нови знания) или на социално ниво (например 
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промяна на нормите или стимулиране на колективни действия 
за постигане на промяна). За да постигнем качествен процес на 
учене между млади хора, използвахме принципите, подходите 
и методологията на неформалното образование, което предста-
влява планиран образователен процес с конкретни учебни цели 
и с разнообразни методи, които насърчават участието. Целта ни 
беше да променим нагласите, свързани с расизма, и да насър-
чим поведение и действия за постигане на повече равенство, 
толерантност и социална справедливост. 

Теорията за обучението на връстници
Както беше посочено по-горе, обучението на връстници е 
свързано с промяна на различни нива. Тази промяна включва 
промяна на нагласите и възприемане на определено (желано) 
поведение. Ето защо нашият подход (както и в случая с много 
програми за обучение на връстници) се основава на няколко 
поведенчески теории. 

Теория за социалното учене - разработена от Алберт Бандура 
и неговите колеги. Теорията е с много широк обхват и се отнася 
до механизмите, чрез които се появяват, поддържат, променят 
и изчезват нови начини на поведение.  Тази теория приема, 
че новите начини на поведение се придобиват въз основа на 
последиците от собствените ни действия (осъзнаването на 
последиците от собствените действия улеснява промяната на 
поведението и е необходимо условие за появата му) или чрез 
моделиране (наблюдение на чужди действия и техните после-
дици; насочване на вниманието към поведението на модела, 
запомнянето му и изпробването му в собствените действия). 
Накратко, теорията за социалното учене твърди, че хората се 
учат, като наблюдават поведението на други хора, с които се 
идентифицират. В контекста на обучението на връстници обу-
чителите на връстници служат като модели, от които младите 
хора се учат и с които учат заедно. 

Теория на обоснованото действие - разработена от Мартин 
Фишбейн и Ичек Айзен. Тази теория приема, че хората се дър-
жат рационално и обмислят възможните последици от поведе-
нието си от гледна точка на неговата полезност за собствените 
им цели или потребности. Определено поведение (включително 
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проблемно поведение) се предхожда от намерението такова 
поведение да се предприеме в бъдеще. Накратко, нагласата на 
хората да променят определено поведение е силно повлияна 
от мнението им за положителните или отрицателните после-
дици от поведението и от това какво мислят за него техните 
връстници (включително обучителите на връстници). Младите 
хора ще бъдат по-склонни да променят възприятията си за 
определени групи (които се основават на стереотипи) или дори 
да спрат агресивното си поведение, ако видят, че връстниците 
им са много силни в аргументацията си и показват нагласи на 
толерантност. 

Теория на образованието с участие / овластяващо образо-
вание (педагогика на потиснатите) – разработена от Паоло 
Фрейре. Тази теория приема, че човек се учи най-добре от ав-
тентични житейски ситуации. Авторът на тази теория смята, че 
такова образование освобождава човека от ситуации на потис-
ничество (какъвто пример несъмнено са расизмът или дискри-
минацията). Фрейре е работил предимно с бедни и социално 
изключени хора: въз основа на този опит той създава своята 
теория за ученето. Според Фрейре обучението се осъществява 
само в процес на диалог, а той започва с личен или групов опит. 
Обсъждайки това, което вече им е известно (защото се основава 
на реален опит), хората излизат извън своята зона, за да научат 
нещо ново, нещо, което могат да им предоставят други хора и 
собствената им способност да мислят и разсъждават. По този 
начин обучаемите осъзнават своето положение и се мотивират 
да променят поведението или ситуацията си. Обучението на 
връстници създава хоризонтален процес, в който всички хора 
са равни (поне по отношение на позицията и възрастта си), така 
че могат да разговарят помежду си при равни условия, учейки 
се заедно. По този начин хората се чувстват овластени чрез 
пълноценно участие в процеса на учене и  могат да планират 
и осъществят промяна в нагласите и поведението си. Наред с 
това, ако обучителите на връстници, както в случая с проекта 
STAR, произхождат от маргинализирани и потиснати групи, об-
разователният процес, в който участват, им дава възможност да 
станат проводници на промяна в своите общности. 



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм 133

„Добрите“ и „лошите“ страни на обучението на 
връстници
Има много положителни аспекти на обучението на връстници 
при решаването на конкретни проблеми, които в нашия случай 
са свързани с противодействието на расизма и невидимия 
расизъм. Авторите на „Домино - наръчник за използване на 
обучението на връстници като средство за борба с расизма, 
ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността“, публикуван 
от Съвета на Европа, предлагат обосновка за използването на 
обучението на връстници, като разглеждат следните точки:

• Ефективност: младите хора са експерти по темите, които 
ги засягат лично, те също така познават групата, с която 
работят в образователния контекст, тъй като лесно могат да 
се асоциират с нея. Ако са добре обучени и подкрепени, те 
могат да доведат до промяна в нагласите и поведението на 
своите връстници.

• Общуване: младите обучители на връстници познават езика, 
на който говорят техните връстници, умеят да разпознават 
стиловете на общуване и да разкодират езиковите кодове 
на младежите. По този начин те имат легитимност сред 
връстниците си и са изслушвани. Те също така знаят какви 
подходи работят най-добре с групата им от връстници, 
независимо дали става въпрос за игри или други интерактивни 
дейности. 

• Икономическа ефективност: обучението чрез връстници 
не води до големи разходи, които са свързани главно с 
обучението на обучителите. В повечето случаи обучителите 
на връстници работят като доброволци и приемат 
образователните дейности, които провеждат, като възможност 
за самоусъвършенстване и решаване на социални проблеми, 
които смятат за важни.

• Овластяване: младите хора могат да контролират процеса 
на учене. Да бъдат отговорни за процеса на учене на 
връстниците си и понякога да „променят живота им“ им дава 
много власт. Овластяват се и групите, с които работят младите 
обучители, тъй като се повишава участието на младите хора и 
се подкрепят важни промени в живота им.  
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Младите хора, на които е възложена отговорността за групата 
и процеса на учене, я приемат много сериозно и влагат много 
творчество в работата си. Ето защо в нашия случай младите 
хора предлагаха идеи за образователни дейности, които спо-
ред тях биха работили най-добре, за да се постигнат целите на 
обучителните ни дейности. Дори ако за нас, възрастните, някои 
идеи изглеждат спорни или съмнителни (не непременно по 
отношение на образователната стойност, а по-скоро по отно-
шение на подхода), те обикновено се оказват много успешни с 
обучаемите младежи. По този начин младите хора се чувстват 
съпричастни не само към процеса, но и към съдържанието. 

Може би не е редно да се говори за „лошото“ в обучението 
на връстници, но въпреки това трябва да се отбележат някои 
предизвикателства:

• Контрол от страна на възрастните: докато обучението 
на млади обучители следва принципите на неформалното 
образование и създава пространство за младите хора да бъдат 
както участници, така и създатели, ситуацията в семинарите, 
провеждани от млади хора в училищата, може да изглежда по 
различен начин. В повечето случаи семинарите в училищата 
се провеждат в рамките на обичайните учебни часове, 
поради което учителят присъства по време на семинара. 
Понякога учителите не могат да се дистанцират от ролята си 
и се месят в процеса, като правят забележки, свързани както 
със съдържанието, така и с използваните методи. Младите 
обучители на връстници понякога не се чувстват достатъчно 
уверени да отговорят на тези забележки, в резултат на което 
се чувстват неловко, а понякога и губят мотивация. 

• Липса на доверие: обучителите на връстници не винаги са 
изцяло надеждни от гледна точка на предоставяне на точни 
знания на младежите, с които работят. Ето защо процесът на 
подготовка (обучение) на обучителите на връстници е много 
важен, както и постоянна последваща подкрепа. Необходимо 
е и време, за да се убедят например учителите, че това е 
ефикасен начин да се говори с младите хора по въпроси, 
които ги засягат. 

• Консервативната образователна система: в някои страни 
училищната система може да не е склонна да експериментира 
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с „нови“ подходи и начини за развиване на компетентностите 
на учениците. Обучението на връстници предизвиква тази 
система, като поставя младите хора в центъра на процеса 
- няма учител, който „знае“, и млади хора, които „не знаят“; 
обратно, всички хора, които участват в процеса, обсъждат 
и учат при равни условия. Важно е да се обясни как работи 
обучението чрез връстници и какви са ползите от него, преди 
да започне да се използва в условията на формалната образо-
вателна система. 

Защо обучението на връстници е подходящо за 
противодействие на расизма и невидимия расизъм?
Вярваме, че обучението на връстници е много ефикасен подход 
при разглеждането на темите за расизма и невидимия расизъм 
сред младите хора. 

Първо, расизмът и невидимият расизъм са реалност за 
младите хора: много млади хора са засегнати от расизъм в 
своята общност или в училище. На някои места принадлежнос-
тта към етническо малцинство е силно свързана със стигма и 
много негативни стереотипи и предразсъдъци. Такива млади 
хора страдат от език на омразата, а понякога и от дискримина-
ция. Нещо повече, езикът на омразата, насочена срещу хора от 
маргинализирани и малцинствени групи, особено в социалните 
медии, е ежедневие за тях. Дори и да не са мишена, те стават 
свидетели на език на омразата и в повечето случаи не знаят 
какво да направят по въпроса. В проучване, проведено с млади 
хора в рамките на проекта STAR, младите хора ясно заявяват, 
че езикът на омразата присъства в социалните медии, които 
те използват, и те се сблъскват с него практически всеки ден. 
Много млади хроа пренебрегват този феномен, тъй като „така се 
държат младите хора в днешно време“. Като цяло младите хора 
познават расизма и дискриминацията от житейския си опит и 
са в добра позиция да ги обсъждат с връстниците си, тъй като 
лесно могат да разберат динамиката.

Второ, обучението на връстници срещу расизма и неви-
димия расизъм се бори с тези явления чрез средства, 
които са подходящи за младите хора: младите обучители на 
връстници знаят какво работи най-добре с техните връстници, 



Съзвездия. Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм136

какво ще раздвижи техните „умове и сърца“ и какъв може да 
бъде най-добрият подход за постигане на промяна. Младите 
обучители на връстници действат и като модели за подражание 
за други млади хора; следователно, те могат да повлияят на 
нагласите им.

Трето, обучението на връстници дава възможност на 
младите хора да предприемат действия срещу расизма: 
расизмът и дискриминацията често водят до чувство на без-
силие и отчаяние. Обучението на връстници връща властта в 
ръцете на младите хора, които могат да станат двигатели на 
промяната. Много често обучението на връстници е отправна 
точка за много млади хора, които след преживяното се чувстват 
овластени и се включват в инициативи и движения за социална 
справедливост. 

Обучение на връстници срещу расизма на практика
Съществуват няколко важни етапа при провеждането на про-
грами за обучение на връстници с млади хора:

1. Избор на обучители на връстници

Това е началният етап, но той е много важен за бъдещето на 
програмата. По принцип програмата трябва да бъде отворена 
за всички млади хора. Въпреки това програмата за обучение 
на връстници срещу расизма трябва да вземе предвид някои 
критерии за подбор: младите хора трябва да са мотивирани 
и готови да обсъждат много чувствителни и предизвикателни 
теми, трябва да проявяват интерес към развиване на нови 
компетенции, не трябва да са расистки настроени (ксенофобски, 
хомофобски и т.н.), трябва да са мотивирани и готови да работят 
с групи от хора и накрая трябва да вярват в ценностите на толе-
рантността, социалната справедливост и недискриминацията. 

2. Обучение

Обучението на млади обучители на връстници е съществена 
част процеса, която обикновено изисква доста време. Освен 
съдържанието, свързано с темата (определения за расизъм, 
невидим расизъм, дискриминация и т.н.), то трябва да включва 
следните елементи: принципи на неформалното образование, 
методи за групова работа, групова динамика, работа в екип, 
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справяне с конфликти в групата, справяне с предизвикателни 
ситуации. Известно време трябва да се отдели и за подготовката 
на сценарии за последващите семинари и тяхното изпробване. 

3. Семинари

Семинарите са частта, в която обучителите на връстници при-
лагат на практика придобитите от тях умения. Най-добре е да 
се организират семинари с млади хора, които не са прекалено 
дълги (час и половина) и се водят от поне двама обучители на 
връстници. 

4. Подкрепа

Обучителите на връстници се нуждаят от непрекъсната под-
крепа, за да могат не само да говорят за своите чувства и пре-
живявания, но и да подобряват компетенциите си. Тази част от 
процеса е много важна, тъй като предоставя пространство за 
саморефлексия и самоусъвършенстване. Затова е най-добре да 
се организират сесии за обратна връзка след всеки семинар, а 
също и индивидуално или групово менторство. 

5. Оценка и проследяване

Последният етап от процеса включва групова оценка на слу-
чилото се, на наученото и на това, което може да се подобри. 
Това е момент на учене за цялата група, а също и момент, в 
който могат да се планират следващите дейности. Оценката на 
целия процес може да е трудна, но е важно да проследим какво 
е постигнато и какво все още трябва да се направи. Мисленето 
за собственото учене (какво все още трябва да науча) трябва да 
бъде част от този процес.  
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Инкорпориране на антирасизма 

Инкорпориране на антирасизма в работата с млади 
хора 

На теория никой няма проблем с антирасизма. На прак-
тика, веднага щом хората започнат да правят анти-
расистки неща, се появяват коментатори, които са 
убедени, че антирасистите правят нещо погрешно. Това 
се случва дори сред хора, които се смятат за прогресивни. 

Рени Едо-Лодж

Ако перифразираме авторката на книгата „Защо вече не говоря 
с бели хора за расизма“ Рени Едо-Лодж, можем да кажем, че на 
теория в нашите общества (поне в някои от тях) се наблюдава 
тенденция към по-голямо приобщаване, като се увеличава 
броят на хората, които смятат себе си за антирасисти. На прак-
тика обаче можем да видим расистко поведение и от хора, които 
се смятат за антирасисти. В книгата си Рени Едо-Лодж разказва 
за убийството на чернокожо момче на име Стивън Лорънс и го 
използва, за да разсъждава върху расизма по следния начин:

Можехме да се запитаме дали е приемливо да минат цели 
две десетилетия, докато бъдат осъдени само двама от 
бандата, убила невинен тийнейджър. Можехме да се запи-
таме дали се срамуваме от това. Можехме да поговорим 
за това, че борбата с расизма е политически приоритет 
само за по-малко от половин век. Можехме да проведем 
разговор за бунтовете, за отговорността, за това как 
да продължим напред след най-известния расов случай 
във Великобритания. Можехме да проведем разговор за 
това как да започнем да премахваме расизма. Можехме да 
започнем да се питаме един друг за най-добрия начин да 
излекуваме травмата. Това можеше да бъде решаващо. 
Вместо това разговорът, който проведохме, беше за 
расизма срещу белите хора. Расизмът не се проявява в 
двете посоки. (...) Трябва да го признаем.
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Наистина е редно да се запитаме защо това е така. Защо има 
голяма разлика между теорията и практиката и защо се случва 
така, че дори хора с добри намерения в крайна сметка заемат 
расистки позиции или поведение. И накрая, има ли нещо, което 
действително можем да направим по този въпрос в живота си и 
в ежедневната ни работа с младите хора? Едно от нещата, които 
могат да се направят и остава ключово за младежката сфера в 
Европа, е инкорпорирането на антирасизма. 

Какво представлява инкопрорирането на 
антирасизма?
В англоезичния свят терминът е мейнстрийминг (mainstreaming). 
Според речника, като съществително мейнстрийм означава 
„главното или доминиращо направление, тенденция“. Когато се 
използва като прилагателно, означава „принадлежащ към или 
характерен за главна, доминираща или широко приета група, 
движение, стил“. Така че винаги, когато говорим за мейнстрийминг 
или инкорпориране на антирасизма, имаме предвид да придадем 
важност и видимост на проблема, да отделим достатъчно време 
и ресурси в дейностите си по темата, да направим антирасизма 
актуален. Важно е да правим това не защото антирасизмът е 
приоритет, определен от донорите на нашите организации, който 
ще ни помогне да получим финансиране, а защото наистина 
вярваме в неговата ценност. 

Съществуват две основни причини, поради които 
инкорпорирането на антирасизма е важно и необходимо. На 
първо място, за да се повиши осведомеността за расизма, тъй 
като чувствителността по темата все още е сравнително ниска.  
Ако прочетем и изслушаме преживяванията на хора от расови и 
етнически малцинства, ще разберем, че все още има да се извърви 
много дълъг път, че представянето им в училищната програма е 
недостатъчно, както и представянето им в популярната култура, 
медиите и т.н.; че темата за структурния расизъм се избягва и 
все още съществува твърдото убеждение, че нещото, наречено 
привилегия на мнозинството (или според конктекста – „бяла 
привилегия“) не съществува, а постиженията ти в живота 
зависят само от твоите усилия. Втората причина, поради която 
се нуждаем от инкорпоиране на антирасизма, е нуждата той да 
бъде нормализиран. Бихме искали да имаме общество, което е 
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антирасистко. Бихме искали младите хора не само да заявяват, 
че не са расисти, но и действително да предприемат действия за 
премахване на расизма. Това може да се постигне, като се даде 
достатъчно пространство и видимост на антирасизма. Трябва да го 
инкорпорираме във всеки аспект на работата си, за да я направим 
по-справедлива и по-приложима към нуждите на малцинствени 
общности, но и за да можем постоянно да изпращаме послание 
колко важен е антирасизмът. От тази гледна точка бихме могли 
да сравним инкорпорирането на антирасизма с песен, която 
чуваме веднъж и прескачаме в плейъра си, но след като я чуем 
още няколко пъти, вече не можем да я избием от главата си, а 
продължаваме да си я припяваме отново и отново. По този 
начин тя може да се нормализира – както невидимият расизъм 
е дълбоко вкоренен в нашата среда като норма, така трябва да 
се стремим да го заменим с антирасизъм и да превърнем него в 
норма. 

Инкорпориране на антирасизма в работата с 
младежи
Когато говорим за инкорпорирането на антирасизма в работата 
с младежи, имаме предвид всички действия, които могат да 
помогнат расизмът и неговите последици да станат видими, 
да се разбере необходимостта за по-добро представителство и 
видимост на хората, произхождащи от различни малцинства, 
да се насърчи разнообразието и приобщаването и накрая да 
се мотивират младите хора да станат активни в премахването 
на расизма. Важно е да се подчертае, че не е необходимо да се 
организират конкретни дейности, които да се фокусират върху 
антирасизма, а по-скоро да се помисли как ние, като младежки 
организации, можем да въведем темата за антирасизма в 
ежедневните си дейности с младите хора и да я превърнем в 
хоризонтален елемент. Например, представете си, че ръководите 
театрален клуб за младежи, срещате се с младите хора веднъж 
седмично и подготвяте пиеса, която се показва пред по-голяма 
публика в края на годината. Има ли нещо, което можете да 
направите, за да включите антирасизма в тази дейност, без да 
променяте основната цел на театралната пиеса? Да, има различни 
начини да се направи това.
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Някои от нашите предложения:  

1. Гарантиране, че специалистите, работещи с млади хора, са 
обучени в антирасизъм

Обучението е от съществено значение, за да може 
антирасизмът да бъде инкорпориран в работата с млади 
хора. Професионалистите, работещи с млади хора, трябва 
да са подготвени за всяка ситуация, която може да се случи 
в групата, включително за възможни реакции на расистко 
поведение или коментари. Те трябва да са готови да обсъждат 
въпросите, свързани с расизма и/или приобщаването, а 
това обикновено не е възможно без подходяща подготовка.

2. Подобряване на антирасистките компетентности на профе-
сионалистите, работещи с млади хора, защото „личното е 
политическо“.

В работата си с млади хора професионалистите в сферата 
(обучители, фасилитатори, аниматори, педагози и т.н.) много 
често стават модели за подражание и тяхното поведение 
или действия често се забелязват и/или възпроизвеждат. 
Ето защо е от съществено значение тези професионалисти 
да действат в съответствие с ценностите на антирасизма. 
Тъй като вече знаем, че расизмът е следствие от властовите 
отношения и ако работим върху тяхното деконструиране 
с младите хора, можем да дадем пример, като не 
злоупотребяваме с властта си, а я споделяме с младите хора, 
с които работим. Това е една примерна, но важна стъпка за 
инкорпорирането на антирасизма. 

3. Осмисляне как да включим темата за антирасизма в дей-
ностите си

Ако се върнем към примера с театралната пиеса, за да 
се популяризира антирасизмът, можем да помислим за 
избор на пиеса, създадена от цветнокож автор или в която 
главният герой принадлежи към малцинство. Алтернативно 
или заедно с това можем да обсъдим с младите хора 
дали има нещо, което би могло да направи пиесата или 
представлението по-приобщаващо. Можем също така да 
попитаме младите хора: защо си представяме Жулиета от 
известната Шекспирова пиеса като бяло, стройно момиче с 
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дълга коса? И доколко е необходимо да се възпроизвежда 
тази представа?

4. Обхващане на младите хора от малцинствата в дейностите 
ни

Тези от нас, които работят в областта на международните 
младежки проекти, почти винаги твърдят, че включват в 
дейностите си млади хора с по-малко възможности. Когато 
обаче се стигне до изпълнение, много организации споделят, 
че са искали да включат младежи от малцинствени групи или 
с други затруднения, но те просто не са кандидатствали. Но 
можем да се запитаме: направихме ли достатъчно, за да ги 
насърчим и мотивираме да участват? Как популяризирахме 
дейностите си чрез подходящи канали? Достатъчно ли е 
публикуването на поканата в нашия бюлетин или страница 
във Facebook, която се следи предимно от хора, които вече 
са наясно с наличните възможности? Трябва да се стремим 
да установяваме нови сътрудничества, да популяризираме 
дейностите си на местата, където се намират младите хора, 
да ходим и да разговаряме с тях, да питаме за техните нужди. 
Друга причина, която ограничава участието на младите 
хора с по-малко възможности, е страхът, че не могат да се 
справят, подържан от различни фактори (напр., финансови 
възможности, достъпност или ниско самочувствие). 
Например човек с намалена подвижност може да се страхува, 
че няма да може да участва, защото пространството няма да 
бъде адаптирано. Ето защо в този случай трябва да бъдем 
проактивни, за да информираме за достъпността. 

5. Поддържане на безопасно пространство

Когато говорим за безопасно пространство (safe space), 
обикновено имаме предвид, че отделяме допълнително 
време и усилия, за да създадем емоционална сигурност 
в групата от млади хора, с които работим. Трябва да се 
уверим, че има общи правила, с които групата е съгласна. 
Това е особено важно от гледна точка на антирасизма. Както 
знаем от предишните глави, микроагресиите често могат 
да бъдат неосъзнати, но все пак вредни. Чрез създаването 
на безопасно пространство, в което всеки е насърчаван да 
изразява себе си, без да бъде съден, всъщност можем да 
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постигнем открита дискусия. Участниците ще се чувстват 
свободни да говорят, ако има нещо, което ги кара да се 
чувстват неудобно, както и да задават и отговарят на въпроси, 
които ще им позволят да се опознаят на по-дълбоко ниво. 

6. Отразяване на разнообразието в комуникацията ни

Трима млади стройни, усмихнати и бели хора скачат: това 
е една от най-често използваните снимки за реклама на 
младежки дейности. Въпреки че информираността за 
значението на разнообразието във визуалната комуникация 
се увеличава, все още има какво да се подобри. Когато 
планираме дадена дейност и подготвяме плакат за нейното 
популяризиране, трябва да се замислим как да я направим 
по-разнообразна и да се опитаме да включим визуални 
изображения на хора от слабо представени групи. Трябва 
да се замислим не само за представянето на снимките, но 
и да обмислим какво послание носят нашите визуални 
материали и да избягваме снимки, на които хората от по-
слабо представените групи са показани в безсилна позиция. 

7. Отразяване на антирасизма в политиките на нашите 
организации

Силно препоръчително е гореспоменатите практики – 
наред с други – да бъдат отразени в политиките на нашите 
организации. По този начин, на първо място, заявяваме, 
че антирасизмът е залегнал в основните ценности на 
нашата организация.  Но това ще ни помогне да осигурим 
и непрекъснатост на нашите усилия да практикуваме 
антирасизъм в работата си. Да кажем, че сте проактивни в 
инкорпорирането на антирасизма и сте добре обучени да 
го правите, поради което не виждате необходимост да го 
формализирате в официална политика на организацията 
си. Но какво ще стане, ако решите да смените работата 
си и дойде нов човек? В допълнение, отразяването на 
антирасизма в политиките на организациите ни може да 
ни осигури отработени стратегии в случай на расистки 
инциденти по време на дейности с млади хора. 
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Определено има още много неща, които биха могли да се 
направят: този списък по-скоро служи за начало на размисъл 
относно инкорпорирането на антирасизма в нашите дейности. 
Що се отнася до конкретни дейности, можем да предложим и от-
белязването на международните дни, свързани с антирасизма, 
например 21 март - Международния ден за премахване на расо-
вата дискриминация. Или пък можем да използваме социалните 
си медии, за да споделяме тематично съдържание, да започнем 
да следим хора, работещи по тази тема в нашите общности и 
чрез това да продължим да повишаваме осведомеността си и да 
отдадем дължимото на тяхната работа. Всички действия, дори и 
тези, които изглеждат малки, имат своето значение. По този на-
чин, стъпка по стъпка, можем да продължим да допринасяме за 
едно по-равноправно общество и да създадем новата нормал-
ност, в която хората от слабо представените групи са видими, 
признати, оценени и овластени.
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Ангажиране и овластяване на младежи 
от малцинствени групи 
Антирасистката работа с млади хора (и не само с тях) няма смисъл, 
ако не се ангажират и не се овластят онези, които страдат най-
много от расизма. Дори ако нашите антирасистки образователни 
дейности са насочени предимно към представителите на мнозин-
ството – защото по правило те са в най-добра позиция както да 
поддържат расизма, така и да извличат ползи от него – все пак 
трябва да се уверим, че не оставяме определени общности зад 
борда. На първо място, расизмът може да бъде напълно разбран 
само когато на преживяванията на тези, които страдат от него, 
се отдели подходящо място и се чуе техният глас. Второ, поради 
уязвимото си положение младите хора от малцинствата трябва 
да са по-добре подготвени да реагират, когато станат свидетели 
или пострадат от расизъм, а също така да имат смелостта и под-
крепата да го направят. Трето, включването на младите хора от 
малцинствените общности в нашите образователни дейности 
обикновено води до междукултурен диалог, деконструиране на 
стереотипи и предразсъдъци и изграждане на доверие между 
общностите, а всичко това на свой ред допринася за създаване 
на антирасистка среда. И накрая, ако гледаме с по-широк поглед 
на расизма (т.е. не се ограничаваме само до цвета на кожата, а 
правим препратки и към други видове потисничество), това ни 
позволява да започнем разговор за положението на етническите 
малцинства, сексуалните малцинства, хората с увреждания, же-
ните и т.н. в различни общности, където такъв разговор може да 
е много необходим. 

Кои са малцинствата?
По лингвистични причини често определяме малцинството като 
социална група, която е по-малобройна в сравнение с друга со-
циална група – мнозинството. Това обаче може да бъде много 
подвеждащо и в социалните науки се използват и други подходи. 
Така, според нас, това, което отличава малцинствената група 
от мнозинството, не е нейният брой, а ограниченият ѝ дос-
тъп до властта (вж. подглавата за властта). Достъпът до власт 
обикновено е свързан с това колко голяма е групата, но не ви-
наги. Един тъжен пример е апартейдът в Южна Африка, където в 
продължение на десетилетия една група, която е много по-малка 
по численост (по това време белите хора са приблизително 20 % 
от населението или дори по-малко), има практически пълна власт 
и не страда от никакво изключване. Жените, които обикновено 
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представляват малко повече от половината от населението, тра-
диционно са ограничени в достъпа си до власт – дори и да имат 
числеността, те нямат властта. И накрая, призмата на богатството: 
според доклада на Oxfam за неравенството (януари, 2020 г.) 2153-те 
милиардери в света притежават по-голямо богатство от 4,6 мили-
арда души, които съставляват 60% от населението на Земята. Ма-
кар и много малка като брой, тази група хора има безпрецедентен 
достъп до власт и поради това не може да се счита за „малцинство“. 

В контекста на Европа и по-специално в контекста на нашата иници-
атива STAR, малцинствата ще включват чернокожи и други небели 
хора, етнически и религиозни малцинства, бежанци и мигрантски 
групи (включително второ и трето поколение), ЛГБТИ хора, хора 
с увреждания и др. Равенството между половете продължава да 
бъде хоризонтален въпрос, тъй като в нашите общества все още 
съществува потисничество, основано на пола.

Пречки пред малцинствата да участват в младежки и 
антирасистки дейности
Младежката сфера многократно е била призовавана да подобри 
работата си с малцинствените общности, въпреки че работещите 
в сферата често не са подходящо обучени и не разполагат с необ-
ходимите инструменти за това. Но ако те имат желание да работят 
по-активно с антирасизма, трябва да помислят как по-успешно да 
ангажират младите хора от малцинствата в този процес. Това е по-
лесно да се каже, отколкото да се направи, но тук ще се опитаме да 
дадем поне някои практически насоки. Първата стъпка винаги е 
идентифицирането на пречките, с които младите хора от малцин-
ствените общности биха могли да се сблъскат при включването си 
в младежки антирасистки инициативи. Те са добре обобщени в „Как 
да се ангажираме с етническите малцинства и труднодостъпните 
групи. Насоки за практикуващи“ (Parnez, T., 2005 г., стр. 1): 

[Малцинствените групи] могат да изпитват езикови 
затруднения, трудности при достъпа до информация, 
могат да смятат, че доставчиците на услуги не се 
интересуват от тях, не ги изслушват или дори нямат 
отношение към тях. От друга страна, трябва да се признае, 
че доставчиците на услуги често имат ограничено или 
неефективно взаимодействие с различните заинтересовани 
страни, ограничени познания за междукултурното 
образование, липса на ресурси (…) и ограничено финансиране, 
което води до липса на подходящи услуги.   
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Както се подразбира от този цитат, ангажираността е двустра-
нен процес, но тежестта се пада на младежките организации, 
тъй като ние сме в позицията да вземем мерки и да се опитаме 
да преодолеем тези пречки. 

Пример: Антирасистката вълна в България

В рамките на проекта STAR българският партньор 
ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА предприема инициатива, 
наречена „Антирасистка вълна“, в периода ноември 2019 
г. - януари 2020 г. Тя се състои от три части: 1) двудневен 
стартиращ семинар, отворен за младежи и работещи 
в младежката сфера от цялата страна, за подготовка на 
Вълната; 2) поредица от общностни събития, водени 
от младежи, организирани от участниците в семинара 
в собствените им общности; 3) семинар за преглед на 
постигнатото и оценка. Поканата за участие е обявена на 
уебсайта и във фейсбук страницата на ПРО ЕВРОПЕЙСКА 
МРЕЖА и е споделена в редица съществуващи фейсбук 
групи за роми и млади роми. В резултат на това 
две трети от участниците в стартиращия семинар 
(общо тридесет и трима) са от ромски произход. Това 
оказва значителен ефект върху следващата стъпка от 
Антирасистката вълна: от сто деветдесет и един души, 
които участват в дванадесетте общностни събития 
в цялата страна, повече от половината са роми. 
Общностните събития имат предимно образователна 
цел, въпреки че в някои случаи довеждат и до 
последващи дейности в общността. Те се провеждат в 
офисите на местни организации, училища, читалища, 
социални и културни центрове. В няколко случая в тях 
участват млади хора от общности, които са особено 
изключени, тъй като се намират в селски райони и/
или няма активни организации по места, които да са 
работили с тях преди. С други думи, инициативата 
достига до хора, до които досега не са достигали 
подобни инициативи - факт, който се оценява като 
особено ценен. Като цяло инициативата има успешно 
поставен акцент върху ромската общност. 
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Ангажиране на младежи от малцинствени групи 
За много организации, професионалисти, работещи с младежи 
и антирасистки активисти основният въпрос е как да достигнат 
до общности, които изглеждат „труднодостъпни“, за да ги въвле-
кат в своите дейности. Това, разбира се, ще зависи много от кон-
кретния контекст, но въз основа на нашия опит бихме искали да 
дадем някои общи насоки. В много случаи ще се връщаме към 
представения казус за примери.

• Изграждане на доверие 

От само себе си се разбира, че изграждането на доверие е кра-
йъгълен камък, без който работата с малцинствени общности не 
би била възможна. Тъй като обикновено живеят в среда, която 
е враждебна към тях, младите хора от малцинствата имат осно-
вателна причина да не се доверяват на публичните и частните 
органи, които търсят тяхното внимание. Процесът на изграж-
дане на доверие е дълъг и обикновено отнема години, а може 
да бъде разрушен само за ден. Но инвестирането в дългосрочен 
процес на ангажираност и изграждане на доверие доказва, 
че сме наистина загрижени за благосъстоянието на малцин-
ствените общности, а не се опитваме формално да изпълним 
някаква квота, заложена по проект. Ако се върнем към горния 
пример, ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА е прекарала години в работа 
с млади роми в България и постепенно е изградила своя имидж. 
Това включва активност в обществените дебати по ромските 
въпроси, партньорство с ромски организации и ромски лидери 
и публично заемане на проромски позиции. Като много практи-
чен пример, организацията е активна в споделянето на инфор-
мация и възможности, свързани с ромите, в своите социални 
медии. Организацията поддържа подобна линия на действие и 
по отношение на ЛГБТИ общността и е гласен поддръжник на 
София Прайд и други ЛГБТИ кампании и инициативи.

• Разнообразен екип

Младежките организации трябва винаги да се стремят да пре-
доставят равни възможности по отношение на платените си по-
зиции (или други видове подбор на хора, например участници 
в проекти, обучения и обмени). Това обаче е още по-важно, 
когато те активно се опитват да ангажират малцинствени общ-
ности. Членове на екипа от малцинствени общности могат да 
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допринесат както със своите лични и професионални мрежи, 
така и в цялостния процес на изграждане на доверие. В посоче-
ния по-горе пример председателят на ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА 
е ром, а той и други членове на екипа са активно ангажирани в 
свързаните с ромите активизъм, застъпничество и процеси на 
овластяване. Това подпомага комуникационния потенциал на 
организацията в рамките на ромската общност. Организацията 
също така има опит в привличането на ромски и ЛГБТИ обучи-
тели в своите образователни дейности, включително в летните 
лагери на проекта STAR.

• Целенасочена комуникация

Ако дадена организация не се е ангажирала преди това с оп-
ределена малцинствена общност, използването на редовните 
й информационни канали за популяризирането на дадена 
възможност или инициатива най-вероятно няма да постигне 
резултати. В такива случаи трябва да направим проучване и 
да се уверим, че използваме комуникационни канали, които 
действително ще достигнат до младите хора от малцинствените 
общности. Това ще включва тематични групи във Facebook, но 
също може да ни накара да обмислим повече усилия в офлайн 
комуникацията. И накрая, дори ако стратегията ни за достигане 
до младите хора е добре насочена, в случай че не е изградено 
доверие, все още има вероятност тя да не проработи напълно.

• Съобразяване с културни специфики

Съществуват много насоки, които съветват младежките органи-
зации и работещите с младежи да вземат предвид културните 
различия при планирането на своите дейности и събития: на-
пример да не планират събития по време на Курбан Байрам по 
същия начин, по който не го правят по време на Коледа. Можем 
обаче да направим повече от това: не само да вземем предвид, 
но и да отдадем уважение и да отпразнуваме малцинствените 
култури в нашите дейности. Това не само ще даде възможност 
за междукултурен опит на участниците от мнозинството, но 
и ще даде ясен сигнал на младежите от малцинствата, че те и 
тяхната култура се ценят. Когато правим това обаче, трябва да 
сме сигурни, че не се поддаваме на повърхностни разбирания 
за културата и/или не затвърждаваме стереотипи. Връщайки се 
към казуса, по време на семинарите от Антирасистката вълна 
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фасилитаторите от ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА използват броене 
на ромски език, когато разделят участниците в малки групи; или 
пускат ромска музика по време на почивките. В миналото орга-
низацията е включвала и концерт на ромска група в културната 
програма на своите семинари. 

•  Посочване на личния интерес

Въпреки че много от разгледаните досега точки могат да бъдат 
по-общи и да се отнасят и за други теми на работа, тази е малко 
по-конкретна за темата за антирасизма. Страдайки най-много 
от расизма, младежите от малцинствени групи имат ясен личен 
интерес да участват в инициативи, които се борят с него. Това 
обаче може да не се осъзнава по подразбиране от младите хора 
от малцинствените общности, което оставя на нас задачата да 
го посочим по уважителен начин. Един от начините да напра-
вим това е да признаем  приноса на лидерите на малцинствата 
в миналото и настоящето към антирасистките движения, както 
и на „обикновените“ хора от малцинствените общности, които 
дават гласност на своя опит с расизма. В представения по-горе 
казус именно защото младите хора осъзнаха колко важна е 
темата за тях, те останаха ангажирани и доброволно движиха 
процеса напред. 

Овластяване на младежи от малцинствени групи  
Ангажирането на младите хора от малцинствените общности 
в нашите антирасистки инициативи е необходима стъпка за 
тяхното овластяване, но не води до него автоматично. Нито пък 
обучението, което е изключително важно. Дори и да снабдим 
младите лидери от малцинствата с определени компетенции, те 
не винаги са в позиция да ги използват в своите общности и да 
разпространяват посланието по-нататък по различни причини: 
липса на увереност, липса на насоки, липса на финансиране (на-
пример за покриване на някои дребни разходи). Трябва да сме 
си поставили овластяването като ясна задача при планирането 
на нашите дейности и да се уверим, че има достатъчно мерки за 
постигането му. В такава ситуация овластяването би означавало 
поне три неща:
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• Трябва да се доверим на младите хора от малцинствата, че 
могат да поемат процеса;

• Трябва да прехвърлим контрола от нашите ръце в техните 
ръце;

• Трябва да създадем система за подкрепа, която те да могат да 
използват винаги, когато почувстват нужда от нея.

Ако се върнем към горния казус, стратегията за овластяване е 
добре отразена в начина, по който е структурирана Антирасист-
ката вълна: младите хора (много от които са ромски младежи) 
са основният двигател на събитията в местната общност. Те са 
тези, които решават формата на общностните събития и начина 
за привличането на участници в тях. Въпреки това те разчитат 
на известна подкрепа от страна на ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА в 
следните форми: писмени насоки с възможни упражнения за 
обучение и други събития; достъп до консултации и насоки; 
финансова подкрепа за наем на зала, материали за обучение и 
кафе пауза; оценка. В няколко случая членовете на екипа също 
бяха поканени да участват в общностни събития, но дори в тези 
случаи те не иззеха процеса, който остана ръководен от младе-
жите. Екипът на ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА признава, че някои 
младежки лидери не са имали пълна подготовка да провеждат 
образователни дейности самостоятелно, тъй като двудневният 
семинар не може да бъде достатъчен да ги подготви за това. Но 
организацията решава да се довери на младите хора, че ще се 
справят чудесно. И това доверие е оправдано. 
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РЕЧНИК	
Антирасизъм 

Активен процес и практики за идентифициране, оспорване, 
противопоставяне и елиминиране на расизма чрез промяна 
на нагласите и убежденията, политиките, системите и структу-
рите, така че властта да се споделя и разпределя справедливо 
в обществото. Антирасизмът може да се практикува от отделни 
лица (подкрепа на антирасистки организации, представяне на 
собствените убеждения в социалните медии, участие в антира-
систки събития), организации/движения (организиране на раз-
лични антирасистки действия или кампании, предоставяне на 
антирасистко образование, застъпничество за промяна на по-
литики) или държавни институции (разработване и прилагане 
на антирасистки политики) или други участници, като например 
медиите (популяризиране на антирасизма, призоваване към 
действие). Социалните движения винаги са били в челните ре-
дици на антирасизма, организирайки действия/събития, които 
се противопоставят на расизма. В повечето случаи става дума 
за мирни прояви, някои от които обаче преминават в по-ра-
дикални действия, особено в случаи на груби нарушения на 
правата на човека. 

Антирасистко образование 

Антирасисткото образование е един от най-важните инстру-
менти, използвани от организациите, особено от младежките 
такива, с цел да се развият знанията, уменията и компетенциите 
на хората, така че те да осъзнаят по-добре въздействието на 
расизма и да започнат да му се противопоставят. Антирасист-
кото образование включва и организиране на междукултурни 
дейности, които поставят в контакт хора от различни социални 
и културни групи: по този начин хората осъзнават по-добре ра-
сизма и въздействието, което той оказва върху конкретни лица 
и следователно могат да бъдат по-мотивирани да предприемат 
действия срещу него.

Емоции 

Според книгата “Откриване на психологията” емоцията е сложно 
психологическо състояние, което включва три различни ком-
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понента: субективно преживяване, психологическа реакция и 
поведенческа или експресивна реакция. Расовите емоции често 
започват да се придобиват в детството, когато децата започват 
да придобиват знания, свързани с расизма. Расовите емоции 
обаче не са само чувства, породени в рамките на индивида, те 
са и социални. Когато се появят, те проникват в пространствата 
и хората около тях. За повече информация вижте статията “Ра-
сизъм и емоции” в глава 2.

Права на човека 

Правата на човека са универсални права, които принадлежат 
на всички хора само защото са човешки същества. Те провъз-
гласяват минимални стандарти, които позволяват на хората да 
живеят достойно, което е в основата на всички права на човека.  
Правата на човека имат двойствен характер: от една страна, 
те са морални стандарти (основани на ценности като свобода, 
справедливост, равенство, недискриминация и солидарност), 
а от друга страна, те са правни разпоредби, залегнали в доку-
менти за правата на човека, като конвенции, пактове или харти.  
Правата на човека регулират отношенията между индивида и 
държавата, която е отговорна да гарантира упражняването на 
правата на човека на всички хора, например чрез приемане на 
закони, създаване на институции или въздържане от всякакви 
действия, които могат да бъдат дискриминационни. Поради 
динамичния характер на правата на човека (светът се променя 
и следователно хората са изправени пред нови предизвика-
телства) се появяват документи, които регулират отношенията 
както между държавата и индивида, така и между държавата и 
групи хора (т.нар. колективни права, напр. права на малцин-
ствата). Правата на човека се основават на принципа, че властта 
на владетеля (държавата) не е неограничена: хората имат оп-
ределена сфера на автономия, в която никоя власт не може да 
нахлува; трябва да има механизми, които ограничават властта 
на държавата, за да се защитят правата и свободите на хората, 
които също могат да вземат решения относно държавната власт 
(право на събрания и сдружаване, право на гласуване и участие 
в избори и др.)

Правата на човека са:

• Универсални - те принадлежат на всички хора, независимо от 
това кои са и къде живеят;
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• Неделими - всички те трябва да бъдат гарантирани; държа-
вата не може да избере само някои от тях;

• Неотменими - те винаги съществуват и не могат да бъдат 
отнети (въпреки че могат да бъдат нарушени);

• Взаимосвързани - упражняването на някои права на човека 
зависи от други права на човека; в същото време нарушава-
нето на едно право на човека обикновено е свързано с други 
нарушения на правата на човека.

Правата на човека могат да бъдат граждански и политически 
(напр. право на живот, право на справедлив съдебен процес, 
свобода от изтезания, право на сключване на брак, свобода на 
религията, свобода на изразяване, свобода от дискриминация 
или свобода на събиране и сдружаване), социални, икономиче-
ски или културни (напр. право на труд, право на възнагражде-
ние, право на социално осигуряване, право на здравни услуги, 
право на жилище, право на отдих, право на ползите от науката и 
културата). Съществуват и нововъзникващи права: нови права 
на човека, които се появяват с промяната на света, като напри-
мер правото на живот в здравословна околна среда или правото 
на достъп до интернет. 

Тъй като правата на човека регулират отношенията между ин-
дивида и държавата, те могат да бъдат нарушени от държавата. 
Съществува обаче и така нареченият хоризонтален подход към 
правата на човека, според който правата на човека могат да бъ-
дат нарушавани от други хора. Понякога това може да се случи 
поради факта, че държавата не е осигурила достатъчна защита 
на хората (слаби закони и тяхното прилагане), напр. една от 
причините някои хора да използват домашно насилие може да 
се дължи на факта, че те знаят, че подобни престъпления често 
остават ненаказани, тъй като законите за домашното насилие 
са слаби и е лесно да се остане безнаказан. 

Международната система за защита на правата на човека 
включва различни инструменти за защита на правата на човека 
на ниво ООН (Международен пакт за граждански и политиче-
ски права и Международен пакт за социални, икономически 
и културни права, Конвенция за правата на детето) или други 
международни организации (като Международната организа-
ция на труда). На европейско равнище механизмите за защита 
на правата на човека се прилагат главно от Съвета на Европа 
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(Европейската конвенция за правата на човека). Европейският 
съд по правата на човека в Страсбург приема жалби от лица, 
които смятат, че правата им на човека са били нарушени на те-
риторията на държава, ратифицирала Европейската конвенция 
за правата на човека (не е необходимо човек да е гражданин 
на държавата). Европейският съюз използва термина „основни 
права“, за да изрази концепцията за правата на човека в специ-
фичния контекст на ЕС (Харта на основните права на Европей-
ския съюз).

Пресечност 

Терминът пресечност (на английски – intersectionality) описва на-
чина на разбиране и анализиране на сложността на човешкото 
поведение, света и хората, като се подчертава фактът, че хората 
притежават различни идентичности, които взаимодействат 
помежду си и влияят на начина, по който мислим и действаме. 
Във връзка с расизма терминът се използва, за да се подчертае 
факта, че различните идентичности трябва да се разглеждат във 
връзка една с друга: напримерм етническият произход трябва 
да се разглежда във връзка с цвета на кожата, възрастта, спо-
собностите, вида на тялото, религията, сексуалната ориентация, 
пола и т.н. 

Невидим расизъм

Когато говорим за невидим расизъм, имаме предвид вредящо 
поведение, което се смята за нормално и се приема от обще-
ството. Границата между това, което всички разпознаваме като 
расизъм, и това, което наричаме невидим расизъм, се определя 
от това какво се толерира. Някои примери за проявления на 
невидимия расизъм са расистки вицове, избягване на контакти 
с човек, идващ от друга етническа група и други. Това поведе-
ние, макар и да не се счита за вредно от мнозина, води до из-
ключване, тревожност и влияе на благосъстоянието на хората. 
За повече информация вижте статията „Невидими расизъм и 
микроагресии“ в Глава 2.

Микроагресии 

Микроагресиите са кратки и обичайни словесни, поведенчески 
или ситуационни обиди, умишлени или неумишлени, които пре-
дават враждебни, унизителни или негативни послания на база 
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раса, пол, сексуална ориентация или религия, насочени към 
дадено лице или група. Основни видове микроагресии:

Микронападението е най-директната форма на агресия и 
най-много прилича на старомодния сексизъм, расизъм или 
хомофобия.  Микронападенията са явни унижения, които целят 
да наранят адресатите, да ги накарат да се чувстват нежелани, 
застрашени или непълноценни. Тъй като имат тези ясни цели, в 
повечето случаи те са съзнателни. 

Микрообидата е комуникации, предаваща грубост и безчув-
ственост, често основана на стереотипи. За разлика от микро-
нападението, много по-вероятно е тя да е несъзнателна. Много 
често посланията й са толкова скрити, че дори адресатите им не 
винаги ги разпознават веднага.

Микроинвалидациите са комуникации или внушения, които из-
ключват, отричат или обезсилват мислите, чувствата или реал-
ността на определени групи. Най-добрият пример, който може 
да илюстрира този вид микроагресии, е да накарате някого да 
се чувства чужденец в своята страна. Например, да се направи 
комплимент на чернокож човек, роден и отраснал в същата 
държава, за много доброто му ниво на език.

За повече информация вижте статията „Невидими расизъм и 
микроагресии“ в Глава 2.

Отношения на власт 

Това са отношения, в които едно лице има социално-формирана 
власт над друго и е в състояние да накара другото лице да прави 
това, което то желае (било то чрез принудително подчинение 
или по някакъв по-малко принудителен начин). За повече ин-
формация вижте статията “Расизъм и власт” в глава 2.

Символична власт

Концепцията за символичната власт е въведена за първи път от 
френския социолог Пиер Бурдийо, за да обясни мълчаливите, 
почти несъзнателни начини на културно/социално господство, 
които се случват в рамките на ежедневните социални навици, 
поддържани над съзнателните субекти. Символичната власт 
използва дисциплина, налагана върху друг, за да се потвърди 
мястото на индивида в социалната йерархия, понякога в инди-
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видуалните отношения, но още по-често чрез институциите, 
по-специално образованието. Наричана още „мека власт“, 
символичната власт включва действия, които имат дискрими-
национно или вредно значение или последици, като например 
расизма. За повече информация вижте статията „Расизъм и 
власт“ в глава 2.

Привилегия 

Привилегиите се отнасят до набор от незаслужени ползи или 
скрити предимства, които се предоставят на хората въз основа 
на принадлежността им към определена социална група. Обще-
ството предоставя привилегии на хората поради определени 
аспекти на тяхната идентичност, като раса, класа, пол, сексуална 
ориентация, език, географско положение, способности и рели-
гия, и др. За повече информация вижте статията „Расизъм и 
власт“ в глава 2.

Раса

Оксфордският речник определя расата като „всяко от основните 
разделения на човечеството, което има различни физически 
характеристики“. Освен това, както потвърждава Джанин Йонг 
Ким в „Расовите емоции и усещането за равенство“, съществува 
широк консенсус, че расата е социално конструирана. Това 
означава, че расата не е чисто когнитивна, а е наситена и с емо-
ционално значение.

Расизъм 

Расизмът е убеждение или доктрина, според която отличител-
ните човешки характеристики, способности и т.н. се определят 
от расата и че има висши и низши раси. Той може да бъде всяко 
отношение, действие, институционална структура или социална 
политика. Съществуват различни теории, които поставят под 
въпрос самото понятие за раса, поради което понятието раси-
зъм може да се приложи и към други доктрини, които разделят 
групите на висши и низши (например въз основа на етнически 
произход, пол, сексуална ориентация, способности/неспособ-
ности и др.)




