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Добри практики по осъществяване на законите за 

равенство в Обединеното Кралство 

 

Димитрина Петрова 

 

Увод 

Тази статия представя примери на добри практики по прилагането на правото на 

равенство в Обединеното Кралство (OK). Взети са под внимание както норми, съдебна 

практика и съществуващи политики, така и по-нови препоръки, отразяващи широко споделяни 

мнения на експерти, макар те да не са все още станали действащи норми и политики. 

Примерите са подбрани така, че да са уместни по отношение на проблеми, установени от 

изследването на Българския Хелзинкски Комитет (БХК) по анализа на съдебната практика и 

социологическото изследване по прилагането на Закона за защита от дискриминация. Най-

напред ще бъдат представени, в сумиран и опростен вид поради ограничения обем, 

законодателството и практиката по прилагането му от съдилищата, а след това и някои добри 

практики, осигуряващи правото на недискриминация и осъществяващи по-общите цели за 

движение към правото на равенство, разбрано като отиващо отвъд правото на 

недискриминация.  

Обединеното Кралство има дълга традиция в приложението на анти-

дискриминационното законодателство и практиката в тази страна съдържа множество уроци за 

България. Една от най-впечатляващите особености на английската демократична система е 

установената от традицията практика на често провеждани прегледи (review) по най-различни 

актуални въпроси по поръчка на парламента или правителството. Прегледите обикновено се 

обявяват публично по медиите, продължават месеци и понякога години, и завършват с доклади 

които по правило влизат в главните новини за деня. Почти всяка седмица се обявяват 

докладите от такива прегледи. Те дават начало на оживени и добре озвучени в медиите 

дискусии и много често водят до формулиране на нови норми и политики или промяна на 

съществуващите. Прегледите обикновено се осъществяват от експертни групи, ръководени от 

признат авторитет в съответната област, и в последствие остават в историята с името на 

ръководителя или политическото лице, което е назначено да отговаря за прегледа. 

Законодателството на равенството (equality law) също беше предмет на такива прегледи в 

последните десетина години. Най-съществен и поставил начало на процеса на радикална 

реформа е прегледът на ефективността на законодателството по равенството, извършен от Боб 

Хепл, Мери Куси и Туфиал Чудхри
1
. Въз основа на този доклад, Лорд Лестър внесе в Камарата 
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на Лордовете законопроект
2
, чиито основни принципи и позиции влизат в правителствения на 

Лейбъристкото правителство на Гордън Браун, който бе внесен в парламента през април 2009 

г. и се очаква да бъде приет в близко време
3
. Насоката на развитие на законодателството е от 

анти-дискриминационни норми по отделни видове равенство, сортирани по т. нар. "основи за 

дискриминация" (пол, раса, религия и т.н.), към общо, унифицирано законодателство на 

равенството, което преодолява фрагментарността, натрупаните с времето празноти и 

непоследователности, и което хармонизира и модернизира нормативната уредба в областта на 

равенството, като същевременно осъществява транспониране на съответните директиви на 

Европейския съюз 

В резултат на процесите, предизвикани от доклада на Хепл и законопроекта на Лорд 

Лестър, през 2005 г. правителството започна официален преглед на приложението на анти-

дискриминационното право във Великобритания.
4
 В резултат то излезе с предложения за по-

ясно, последователно и модернизирано законодателство, което да бъде по-ефективно за хора в 

неравностойно положение поради пол, раса, религия, възраст, увреждане, сексуална 

ориентация и други признаци. Правителството публикува консултативен документ (green 

paper)
5
, в който представи детайлно всички свои предложения за единен закон за равенството.  

Законопроектът, включен в законодателната програма на парламента от 11 юни 2007 г, ще 

замени сега действащите множество отделни закони, защитаващи от дискриминация по 

отделни признаци.
6
 

Едновременно с прегледа на анти-дискриминационното законодателство се направи и 

независим преглед на общото състояние на равенството (Equalities Review), който изследва 

причините за устойчивите форми на дискриминация и неравенство във Великобритания. 

Докладът от този преглед, оповестен през февруари 2007 г., призова за нов подход  към 

справянето с дискриминацията и неравенството. Препоръките от доклада включват 10-

степенна програма за постигане на по-голямо равенство. Според развитата в доклада 

измерителна система, модерното понятие за равенство отива отвъд равенството по 

                                                                                                                                                                                     
 
1
 Вж. Hepple, B., Coussey, M., Choudhury, T. "Equality: A New Framework. Report of the Independent 

Review of the Enforcement of UK Anti-Discrimination Legislation". Hart Publishing, 2000. 

 
2
 Вж. http://www.odysseustrust.org/equality/pressinfo.pdf 

 
3
 Вж. Equality Bill, Government’s Equalities Office, 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmbills/085/09085_iw/09085_iw_en_1.htm  

 
4
 Северна Ирландия има свое отделно анти-дискриминационно законодателство и съответни институции 

за неговото ефективно прилагане. 

 
5
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6
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идентичност, доходи и богатство. Модерните критерии за равенство трябва да вземат под 

внимание фактори като семеен и социален живот, безопасност, здраве, образование, качество 

на живота и граждански свободи. Прегледът на равенствата идентифицира 4 най-важни 

области, в които съществуващите неравенства се възпроизвеждат и пораждат нови вълни от 

неравенства за определени групи хора. Това са най-ранните години на образование, заетостта, 

здравето и наказателното правораздаване.
7
  

Продължаващата все още реформа на законодателството за равенство и 

недискриминация е част от осъществяването на предизборните обещания на Лейбъристката 

партия в нейния предизборен манифест от 2005 г.
8
 Една аномалия на този процес е в това, че 

преди да бъде прието интегрирано законодателство, което да замени девет закона и над сто 

други нормативни акта, въз основа на специален закон от 2006 г., през октомври 2007 г. се 

постави началото на интегрирана комисия - Комисията по равенство и човешки права (Equality 

and Rights Commission) - която абсорбира функциите на трите съществували дотогава комисии 

по расово равенство, равни възможности (на жените и мъжете) и права на хората с увреждания. 

 

Цели на законодателството за равенство 

Новото законодателство, чието приемане се очаква в момента, ще бъде петото поколение 

анти-дискриминационно законодателство в ОК. То ще запази известни черти от изминалите 

над 40 години законотворчество в тази област, но в много отношения то ще предтавлява 

радикално нов подход към равенството. Както детайлно показва Боб Хепл, новата законова 

рамка ще носи следните нови черти на нивото на обществените цели, които могат да се 

преследват с ограничените средства на правото: първо, новото законодателство издига 

равенството до статус на фундаментален принцип и основа на за реализирането на всички 

други човешки права. Второ, новата рамка цели да хармонизира и опрости сега действащия 

фрагментарен, непоследователен подход към различните типове статусно неравенство. 

Четвърто, тя има за цел да подобри решаването на индивидуални спорове.
9
  

Новата концепция за съдържателно равенство, вградена в европейската социал-

демокрация на "третия път", особено в идеологията на New Labour във Великобритания, 

отхвърля и либертарния, и социалистическия подход към равенството. Тази концепция 

отхвърля либертарния възглед, че държавата не бива да прави нищо повече от това да 

гарантира формално равенство пред закона, което защитава личността на всеки индивид, както 

                                                           
7
 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review, Crown Copyright 2007. 

 
8
 The Labour Party Manifesto, "Britain Forward, Not Back", 

http://image.guardian.co.uk/sysfiles/Politics/documents/2005/04/13/labourmanifesto.pdf, 2005. 

9
 Bob Hepple, ‘The Aims of Equality Law’, In Current Legal Problems 2008, Volume 61, Ed. by Colm 

O’Cinneide and Jane Holder, Oxford University Press, 2009, pp.1-2. 
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и неговата собственост и свободата му да сключва договори. "Третият път" смята, че 

последиците от пазарните отношения са по същността си несправедливи и че колективна 

интервенция е необходима, за да се осъществи по-справедливо разпределение на ресурсите. На 

тази концепция отрича и социалистическия егалитаризъм, в смисъл на еднакви или равни 

резултати, на основание на историческа неуспех да се постигнат такива резултати без сериозни 

посегателства върху свободите на хората.
10

   

При интерпретирането на анти-дискриминационните норми, съдилищата в ОК се 

придържат към принципите на ефективността и се стремят да се ръководят от целите на 

законите за равенство, предпочитайки т. нар. целево тълкуване (purposive interpretation). Освен 

това, съдилищата са длъжни да тълкуват законите в светлината на правото на Европейските 

общности и да посочват всяко противоречие на местни норми с действащи норми на 

общностното право. Съдилищата са също така задължени да тълкуват всички правни норми в 

съответствие с Европейската конвенция по правата на човека, инкорпорирана чрез Закона за 

правата на човека (Human Rights Act) от 1998 г. Въпреки че са водещи в областта на анти-

дискриминационното право, cъдилищата в ОК се позовават много често на други юрисдикции. 

Почти няма съдебно решение, в което да не се съдържат позовавания на дела от международни 

и национални съдилища.  

Целите на внесения в парламента проект за нов цялостен закон за равенството има 

следните цели: да установи задължение на правителството и редица публични тела, когато 

взимат стратегически решения при изпълнението на функциите си, да се съобразяват с 

желателността на намаляването на социално-икономическите неравенства; да реформира и 

хармонизира съществуващото законодателство за равенство и да преформулира по-голямата 

част от нормите, отнасящи се за дискриминация и тормоз на основата на определени лични 

признаци; да задължи определени работодатели да оповестяват информация за разликите в 

заплащането на мъже и жени; да забрани виктимизацията в определени обстоятелства; да 

въведе задължение упражняването на определени функции да взима предвид необходимостта 

да се елиминира дискриминацията и други видове забранено поведение; да въведе задължения 

по отношение на обществените поръчки; да увеличи равенството на възможностите.
11

  

 

Персонален обхват на защитата от дискриминация 

В момента в ОК законодателството забранява дискриминацията и тормоза по десет 

признака: раса (включително етнически или национален произход, цвят на кожата, и 

националност), пол, бременност и майчинство, семейно положение, статус на граждански 

партньор (отнасящ се за лица с хомосексуална нагласа и уреден от Закона за гражданското 
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 Вж. бел. 3 по-горе. 
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партньорство, Civil Partnership Act), смяна на пола, увреждане, сексуална ориентация, религия 

или вярване, и възраст. Практиката по определянето дали ищецът има определен защитен 

признак е извънредно богата и не може да бъде обобщена тук. Могат да се посочат само 

няколко особености.  

Един интересен въпрос е как съдилищата определят дали жалбоподателят има защитата 

на закона, когато твърди че принадлежи към етническо или расово малцинство, което не е 

признато или е нововъзникнало?
12

 Например в делото Mandla v Dowell-Lee съдът въвежда тест 

от два съществени и пет несъществени признака. B Mandla, главният въпрос е дали сикхите са 

"расова група" по смисъла на Закона за расовите отношения от 1976 г. (За отбелязване е че по 

правило религията не е релевантна характеристика за определянето на расата и че религията не 

е защитена характеристика по този закон.) Ответникът твърди, че думата "етнически" в този 

закон не може да се отнесе към сикхите, защото те са по същество религиозна група, и 

расовите им характеристики не са специфични само за тях, а също и за хиндуисти и 

мюсюлмани, живеещи в индийския район Панджаб. Лорд Фрейзър дава следния тест за 

определяне на етническа група, който сикхите преминават успешно: 

1) Cъществени характеристики: 

(а) дълга обща история, която групата съзнава като отличаваща я от други групи и 

паметта за която е жива; 

(б) собствена културна традиция, включваща семейни и социални обичаи и начини на 

поведение, често но не необходимо свързани с религиозни практики. 

2) Hесъществени но също релевантни характеристики: 

(а) общ географски произход или произход от малка група общи предци; 

(б) общ език, без да е необходимо той да е характерен само за тази група; 

(в) обща литература, характерна само за групата; 

(г) обща религия, различна от тази на съседните групи или от тази на обкръжаващото 

мнозинство; 

(д) статут на малцинство или на потисната или господстваща група в рамките на по-

голяма общност, напр. завоюван народ (напр. жителите на Англия скоро след норманското 

нашествие) или неговия завоевател могат да бъдат етнически групи.
13

  

Съдебна практика има също по отношение на travellers.
14

 Те са признати за етническа 

група по горния тест, за разлика от растафарианците, където не е преминат теста от делото 

                                                           
12

 Този въпрос е актуален за българската практика във връзка с дела на членове на македонското 

малцинство. 
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 Mandla v Dowell-Lee, [1983] 2 AC 548; 1983 IRLR 209. 

 
14

 Commission for Racial Equality v Dutton Court of Appeal 27/7/1988 [1989] 2 W.L.R. 17. 
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Mandla.
15

 В BBC v Souster, в което англичанин се оплаква от дискриминация в Шотландия. 

Съдът твърди: "Ако начинът, по който дискриминаторът третира някого, се основава на 

неговото възприятие за националния или етническия произход на това лице, тогава неговият 

действителен произход, и още повече националност по паспорт, са без значение."
16

 

 

Причинна връзка между защитения признак и третирането 

Съдиите във Великобритания и Северна Ирландия са категорични, че не се изисква 

умисъл, нито пък експлицитно обосноваване на спорното третиране, за да бъде то признато за 

дискриминационно.  

Съдебната практика на ОК твърдо признава стандарта "смесени причини" - защитеният 

признак няма нужда да бъде доказан като единствената причина за по-неблагоприятното 

третиране. Достатъчно е той "да съставлява основна или поне важна или значима причина за 

по-неблагоприятното третиране."
17

 Дали защитеният признак е бил съществен фактор за 

спорното третиране се установява с теста "ако не беше" (but for test): пита се щеше ли ищецът 

да бъде третиран по-благоприятно, ако не беше със защитения признак, по който се подозира 

дискриминация (например, ако не беше от този пол - при иск за полова дискриминация). 

 

Дискриминация по предположение и дискриминация по връзка 

Много важен въпрос до скоро беше дали защитата от дискриминация включва и защита 

от дискриминация по връзка с лице със защитен признак увреждане, тоест дали е защитен 

например и родителят на дете с увреждане, който е дискриминиран на работното си място 

поради това, че трябва да съчетава грижите си за детето с работата си. Трудовият трибунал 

отпрати случая Coleman v Attridge Law в Съда на Европейската общност, който определи, че 

дискриминацията по връзка с лице със защитен признак се включва в понятието за 

дискриминация и следователно е недопустима в общностното право.
18

 

 

Пряка дискриминация 

Забраната на пряката дискриминация в правото на ОК е абсолютна по отношение на 

всички защитени признаци с изключение на признака възраст и признака увреждане (но само 

когато по-неблагоприятното третиране на лицето с увреждане и извън сферата на заетостта и 

трудовите отношения). Принципната неоправдаемост на пряката дискриминация по 

                                                           
15

 Bж. Crown Suppliers (Property Services Agency) v Dawkins Court of Appeal 29 January 1993 [1993] I.C.R. 

517.  

 
16

 BBC v Souster [2001] IRLR 150. 

 
17

 Bж. напр. Owen & Briggs v James [1982] ICR 618. 

 
18
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признаците, които са изрично защитени от анти-дискриминационното законодателство
19

 e 

добре установена в съдебната практика. Hапример в делото R v Immigration Officer at Prague 

Airport Камарата на лордовете казва: "Ако е установена пряка дискриминация (...), въпросът 

приключва там. Извън някои много ограничени изключения, няма защита посредством 

обективно оправдание."
20

 "Защитата посредством оправдание, валидна при иск за непряка 

дискриминция, не е на разположение на работодателя при иск за пряка дискриминация."
21

  

Друг твърдо установен аспект на защитата при пряка дискриминация е използването на 

хипотетичен сравнител. Такъв може да бъде конструиран от съда, например на основата на 

факти относно друг служител, който е в подобна ситуация с ищеца, но не толкова подобна че 

да може той да се вземе като действителен сравнител.
22

 В дело, в което ищцата се оплаква от 

полова дискриминация заради това, че е била уволнена от полицията в края на пробния период, 

трудовият трибунал не може да разчита на действителен сравнител-мъж, но анализа показва, че 

хипотетичен мъж в пробен период би получил постоянно назначение. Съдът анализира как 

четирима мъже са били третирани в различни обстоятелства, като никой от тях не е бил в 

съвсем същото положение като ищцата, и заключава, че има елементи в третирането на всеки 

от тях, които налагат извода, че жената е била третирана по-неблагоприятно, отколкото 

хипотетичен мъж полицай би бил третиран при същите обстоятелства.
23

  

 Още един момент, достоен за кратко отбелязване, е подходът към стереотипизирането, 

в случаите когато групов стеретип е причина за по-неблагоприятно третиране. В делото R 

(European Roma Rights Centre) v Immigration Officer at Prague Airport, Камарата на лордовете 

определи, че имиграционните служители на летището в Прага са третирали роми, искащи 

разрешение да влязат в ОК по причини несвързани с търсене на убежище, по-неблагоприятно 

на расова основа, като са се отнасяли по-скептично към истинските намерения на ромите, 

отколкото на не-роми, тъй като много роми влизат в ОК по други поводи, но след това искат 

убежище. В резултат на това отношение, ромите са подложени на много по-щателна и дълга 

проверка. Баронеса Хейл се пройзнася така: "Целият смисъл на закона е да наложи на 

служителят да третира всеки човек като индивид, а не като член на група. Не трябва да се 

предполага, че индивидът ще има характеристиките, които служителят свързва с тези на 

                                                           
19

 Въпросът е открит, що се отнася до незащитени от националното анти-дискриминационно 

законодателство, но включени в международните норми по права на човека защитени признаци като 

език, национален или социален произход, политическо или друго мнение, собственост, статус по 

рождение и др. - вж. напр. Всеобща декларация за правата на човека, чл. 2. 

 
20

 R v Immigration Officer at Prague Airport [2004] UKHL 55. 

 
21

 Go Kidz Go Ltd. v Bourdouane, EAT 10 September 1996. 

 
22

 Вж. Madden v Preferred Technical GroupCHA Ltd, [2004] EWCA Civ 1178, [2005] IRLR 46.  

 
23

 Вж. Chief Constable of West Yorkshire v Vento, [2001] IRLR 124. 
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групата, независимо дали мнозинството от членовете на групата имат или нямат тези 

характеристики - процес, наричан понякога стереотипизиране. Даже ако, например, повечето 

жени са по-слаби от повечето мъже, не може да се приема, че отделно взета жена, която 

кандидатства за работа, няма да бъде достатъчно силна да я върши.”
24

 Стереотипизирането по 

отношение на група със защитен признак е винаги дискриминационно, понеже това, което е 

вярно за групата като цяло, може и да не е вярно за някои нейни членове. 

 

 

Непряка дискриминация 

ОК има може би най-богатата практика по намиране на непряка дискриминация в 

сравнение с останалите страни в Европейския съюз и в света. Един въпрос, по който съдебната 

практика се е обогатила в течение на много години, е какви доказателства са допустими, освен 

свидетелски показания, в дела за непряка дискриминация? В българската практика има 

примери за отказ да се признаят за доказателства доклади на правозащитни организации, 

видеозаписи от телевизионни предавания и стенограми от заседания на Народното Събрание. 

Британските съдилища приемат такива доказателства, даващи обща картина на положението 

на защитени групи. Съдът признава също така и факти, които са общоизвестни като основание 

за установяване на дискриминация prima facie, на базата на която се прехвърля тежестта на 

доказване върху ответника.
25

 

Статистически данни са допустими като доказателства в английските съдилища, ако са 

уместни и с реална стойност по процесните въпроси. В делото West Midlands Passenger 

Transport Executive v Singh
26

, Апелативният съд развива указания за използване на 

статистически данни в дела за расова дискриминация. Такава статистика не може сама по себе 

си да служи за пълно доказателство, но от нея може да се направи извод, според 

обстоятелствата. В делото за полова дискриминация London Underground v Edwards (No. 2)
27

, 

Апелативният трудов трибунал също позволява статистически данни да се признават за 

доказателства. 

 

Прехвърляне на тежестта на доказване 

Законодателството във Великобритания и Северна Ирландия е инкорпорирало 

изискването за прехвърляне на тежестта на доказване, както то е формулирано в анти-

                                                           
24

 R (European Roma Rights Centre) v Immigration Officer at Prague Airport, [2004] UKHL 55, [2005] IRLR 

115, HL, para.74. 

 
25

 Вж. напр. London Underground v Edwards (no. 2) [1999] IRLR 364. 

 
26

 West Midlands Passenger Transport Executive v Singh [1988] IRLR 186. 

 
27

 London Underground v Edwards (No. 2) [1999] IRLR 364. 
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дискриминационните директиви на Европейския Съюз. В делото Igen Ltd. and Others v Wong, 

Апелативният съд на Англия и Уелс развива указания за трибуналите и съдилищата как следва 

да прилагат правилото за прехвърляне тежестта на доказване.
28

 Практиката на английските 

съдилища е извънредно богата и би трябвало да бъде от голям интерес за съдии, адвокати и 

всички, които се интересуват от дискриминационно право, защото в известен смисъл да се 

разбере добре прехвърлянето на тежестта на доказване - институт типичен за това право - 

означава да се разбере същността на явлението дискриминация, да не говорим за ефективната 

защита от дискриминация на практика. 

 

Защита в сферата на трудовите отношения 

В ОК има много силно развита практика по прилагането на анти-дискриминационното 

законодателство в сферата на трудовите отношения, което е създало важни прецеденти и би 

трябвало да се разглежда като богатство от положителни преимери за други юрисдикции. Най-

развита е практиката по повод на равното заплащане на основа на пол, със стотици дела, които 

биха били от специален интерес. При все това обаче, два доклада на ACAS (Advisory, 

Conciliation and Arbitration Service - Публична арбитражна служба на Великобритания), 

разкриват че половината от всички оплаквания в сферата на трудовите отношения идват не от 

хора, които се оплакват от неравно заплащане, a от мюсюлмани, които се оплакват, че са 

дискриминирани на основа на религията си. Най-честото оплакване е за отказ да се направи 

пригаждане от страна на работодателя за религиозни потребности, като например молби за 

отсъствия поради религиозни празници, както и за тормоз и заплахи (bullying). В Англия са 

типични множество дела за религиозна дискриминация на работното място, например за 

носене на религиозно облекло и религиозни символи. В делото Azmi v Kirklees учителка-

мюсюлманка в начално училище, отстранена за носене на никаб, включващ воал пред лицето, 

докато преподава английски език, загубва делото, тъй като носенето на воал не се признава в 

този случай за разумно пригаждане.
29

 Но в друго дело, служителка на Бритиш Еъруейз, 

работеща на летището, спечелва иск за религиозна дискриминация, в който тя претендира 

правото си да носи кръст върху официалната си летищна униформа. 

 

Pазумно пригаждане  

Законът за дискриминация на основата на увреждане (The Disability Discrimination Act) 

налага задължение върху работодателите и в публичния и в частния сектор да извършват 

разумно пригаждане за работници или кандидати с увреждания. Подобно задължение 

                                                           
28

 Bж. Igen and Others v Wong (conjoined with Chamberlain & Anor v Emokpal, and Brunel University v 

Wenster) [2005] IRLR258, EWCA. 

 
29

 Вж. http://www.employmentappeals.gov.uk/Public/Upload/07_0009ResfhAMMAA.doc  
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съществува и в сферата на стоките и услугите, както и на образованието. Задължението 

възниква когато определени физически особености на помещенията, или определени 

разпоредби, критерии или практики, прилагани от работодателя или от негово име, или от 

отговорното лице в сферата на стоките, услугите и образованието, поставят лице с увреждане в 

значително по-неравностойно положение в сравнение с лица без увреждане. В тези 

обстоятелства, работодателят или съответното отговорно лице трябва да вземе всички разумни 

мерки за да отстрани или предотврати неравенството. Задължението не възниква, ако 

работодателят не знае че лицето е с увреждане и не би могло да се приеме разумно, че е бил 

длъжен да знае. Делото Morse v Wiltshire CC установи, че приложимият тест дали дадено 

пригаждане е разумно, трябва да бъде обективен.
30

 Неизпълнението на задължението за 

разумно пригаждане се счита за дискриминация. 

Законът за дискриминация на основата на увреждане налага задължение също и върху 

тези, които дават помещения под наем, да извършват разумно пригаждане, и позволява на 

наемателите да търсят разрешение от властите за модификация на помещения, когато 

наемодателят неразумно отказва такава. Строителните регулации от 2000 г. изискват всички 

сгради, строящи се след влизането в сила на анти-дискриминационния закон, да отговарят на 

определени стандарти, осигуряващи достъп за всички хора без разлика по увреждане, възраст 

или пол. 

 

Позитивни задължения  

Един от най-интересните аспекти на английското законодателство по равенство и 

недискриминация е, че то включва т. нар. позитивни задължения (positive duties) на всички 

публични власти, организации и органи (public bodies) да провеждат мерки и политики, за да 

осигурят ефективността на това законодателство. Всички публични власти имат т. нар. 

задължение за равенство (equality duty), което в момента се разпространява върху признаците 

пол, раса/етнос и увреждане, но с приемането на единния закон за равенството в бъдеще 

задължението за равенство ще се разпространи и върху останалите защитени признаци. 

Задължението се състои в това да се отделя дължимото внимание във всички случаи на 

твърдяна или подозирана дискриминация и да се предприемат мерки, проактивно и в 

предварителен порядък, за оценка доколко политиките по наемане на работа са в съответствие 

с анти-дискриминационното законодателство на основата на трите посочени по-горе признака. 

В Северна Ирландия обаче задължението за равенство обхваща всичките девет основи за 

дискриминация. Законът въвежда специфични мерки за компенсиране на историческата 

неравнопоставеност на католиците. Например, Заповедта за справедливи условия на заетост и 

третиране (Fair Employment and Treatment Order) от 1998 г. изисква всички работодатели с над 
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10 наети лица да осъществяват мониторинг и да внасят периодични доклади в 

специализираната комисия по равенството за състава на своята работна сила по признак 

религия, както и да предприемат позитивни мерки за постигане на паритет при подбора, 

професионалното обучение и съкращенията на кадри. Законът за полицията от 2000 г. 

предвижда временна позитивна мярка с цел да се осигури 50% от назначаваните да бъдат 

католици. 

Задължението за полово равенство е най-важната промяна в законодателството за 

равенство на половете от приемането на първоначалните закони срещу половата 

дискриминация през 1970те години. Изпълняването на това задължение изисква пълната 

интеграция на въпроси свързани с равенството между половете във всички дейности, от 

практики отнасящи се до работната сила до устройството и доставката на услуги. Например 

Бордовете на Националната Здравна Служба (НЗС) са обвързани от общи и специфични 

задължения за полово равенство. Общото задължение изисква от изброените от закона 

институции да взимат предвид нуждата да се премахне дискриминацията (включително и в 

областта на заплащането) и тормоза, и да спомагат за постигането на равенство между мъжете 

и жените. Също така има серия от "специфични задължения", които очертават мерките, които 

изброените институции трябва да предприемат, за да изпълнят общите си задължения. Това 

включва позитивни мерки за изпълнение на изискванията на задължението за полово 

равенство. Общата част на закона влезе в сила във Великобритания на 6 април 2007 г. 

Институции с повече от 150 души персонал са задължени да публикуват Заявление на 

политиките по равно заплащане. Както и със задълженията за увреждания и за расово 

равенство, и задължението за полово равенство изисква проактивен подход. За НЗС това 

означава както разграничаване, така и интегриране на въпросите на половото равенство в 

процесите на събиране на информация, консултации, изследвания, разпределяне на ресурси, 

устройството и доставката на услуги, измерване на постижения, мониторинг и оценяване. 

Задължението за полово равенство също така излага изисквания по отношение на 

доставката на услуги. Те включват: 

- Консултации с потребителите на услуги и други заинтересувани страни 

- Събиране и анализиране на данни разделени по пол 

- Очаквани резултати и действия по отношение на насилието на полова основа 

- Очаквани резултати и действия по отношение на полови въпроси в психичното здраве, 

сърдечните болести и рака 

- Подобряване на резултатите в целия спектър услуги при мъжете, жените, момчетата и 

момичетата. 
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Разпространение на информация и образоване на обществото по въпросите на 

равенството 

В ОК има установена практика на разпространяване на информация и обширни 

консултации, провеждани от правителството, когато то прави законодателни предложения, 

обикновено чрез призив за писмен отговор на "зелен документ" (green paper), който след 

консултациите се развива в "бял документ" (white paper), а последният е концепцията за 

предлаганите нормативни промени. Тази практика играе не само информационна, но и 

образователна роля за обществото. В миналото (до 2007 г.) най-важна функция за 

информиране и образоване на наслението по въпросите на дискриминацията и равенството 

играеха трите специализирани комисии - за пол, раса и увреждане. От октомври 2007 г. таза 

функция се изпълнява от Комисията по равенство и човешки права.
31

 Бюрото за съвети за 

граждани (Citizens Advice Bureau) и стотици неправителствени организации също играят 

извънредно активна роля за информиране на хората по въпроси на равенството. 

 

Диалог между социални партньори 

Правителството се консултира редовно със социалните партньори, включително и в 

областта на равенството и дискриминацията. В процеса на транспозиция на Европейските 

анти-дискриминационни директиви се проведоха множество консултации, в които бяха 

въвлечени предприятия от частния сектор и асоциации на работодатели. Позицията на 

правителството е, че напредъкът на равенството изисква диалог с тях на основата на т. нар. 

business case for equality - комплекс от аргументи, че по-голямото равенство води до повече 

ползи за икономическото развитие и не трябва да се разглежда като скъпо струващ лукс, а като 

добра инвестиция.  

 

Статут на специализираните органи 

Законът за равенството от 2006 г. (The Equality Act 2006)
32

 установи новата Комисия за 

равенство и човешки права, която има компетенции по всички форми на дискриминация и 

неравенства и абсорбира съществуващите дотогава специализирани органи. Комисията има 

като свои общи задължения да следи изпълнението за законите за равенството, да информира 

всички заинтересувани за техните права и задължения, за издава указания и практически 

кодекси, да извършва допитвания (inquiries) и да прави изследвания (research) по въпроси на 

равенството и човешките права, както и да дава предложения и препоръки за изменения и 

допълнения на закони. Освен общите задължения, Комисията има пълномощия да прилага 

законите (enforcement powers): да прави разследвания (investigations), да връчва актове за 

                                                           
31

 Вж. www.equalityhumanrights.com  

 
32

 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060003_en.pdf  

http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060003_en.pdf
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нарушение на закона, да изисква планове за действие, да постига споразумения, да сезира 

съдилищата от свое име, да оказва права помощ, да прави оценки за съблюдаването на 

задължението за равенство в публичния сектор, и да издава актове за съблюдение на 

задължението.  

   

Добри практики 

Преди да задейства Комисията за равенство и човешки права през 2007 г., кодекси на 

добри практики се издаваха от трите предишни специализирани комисии, покриващи 

съответно въпроси на половото и расовото равенство и равенството за хора с увреждания. 

Понастоящем Комисията за равенство и човешки права издава такива кодекси както по 

защитени признаци, така и по сфери на действие на закона – заетост, здравеопазване, 

образование, доставяне на стоки и услуги и пр. Комисията също така издава и препоръки във 

връзка със специфични ситуации, които се смятат като документи за добри практики, 

разясняващи приложимите закони за дадената ситуация, задълженията на адресата на 

препоръките и съвети за добри практики. Един типичен документ от този род, който съдържа 

положения, интересни за българския политически контекст, е "Избори и добри междурасови  

отношения: Указания за местните власти в Англия и Уелс от Комисията за равенство и 

човешки права".
33

 В този документ Комисията препоръчва на местните власти да планират 

стратегиите си за борба с расовата дискриминация по време на избори много преди самите 

избори, да събират статистическа информация която може да помогне при опровергаването на 

неверни твърдения по време на предизборните кампании (например че имигрантите или 

членовете на малцинствени групи вършат повече престъпления от мнозинството), и да 

изпълняват задължението си да поддържат добри междурасови отношения, наложено им от 

Закона за расовите отношения. Комисията насърчава местните власти да използват медиите за 

разпространяване на вярна информация и да не допускат използването на комунални 

помещения от групи, чиято кампания не е отворена за хора от всички етнически и расови 

общности. Много институции издават годишни доклади по свързани с равенството въпроси от 

своята компетентност. Например, прокуратурата (Crown Prosecution Service) публикува 

Годишни доклади за мониторинг на расистки инциденти. 

Има голямо количество достъпна литература, съветваща как организации могат да 

въвеждат добри практики за да подпомагат равенството изобщо. Особено много литература за 

                                                           
33

 Elections and good race relations: Guidance for the local authorities in England and Wales from the Equality 

and Human Rights Commission, May 2009, 

http://edit.equalityhumanrights.com/en/forbusinessesandorganisation/psd/Documents/EHRC_elections_guidanc

e_on_good_relations.pdf  

 

http://edit.equalityhumanrights.com/en/forbusinessesandorganisation/psd/Documents/EHRC_elections_guidance_on_good_relations.pdf
http://edit.equalityhumanrights.com/en/forbusinessesandorganisation/psd/Documents/EHRC_elections_guidance_on_good_relations.pdf
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добри практики има по признаците пол, раса и увреждане.
34

 Общо взето, добри практики са по-

малко развити в ОК по отношение на равенството по признаците сексуална ориентация, 

възраст и религия, отколкото по признаците пол, раса и увреждане. Някои от най-важните 

форуми, чрез които се разпространяват добри практики по отношение на сексуална 

ориентация, възраст и религия са Работодателският форум за възрастта (Employers’ Forum on 

Age), Мрежата за възраст и заетост (The Age and Employment Network), Age Positive, Stonewall, 

Експертният институт за персонал и развитие (The Chartered Institute of Personnel and 

Development), Конгресът на профсъюзите (TUC) и Комисията за равенство и човешки права. 

 

Добри практики в сферата на трудовите отношения 

Комисията за равенство и човешки права разпространява сред всички работодатели 

множество документи, обясняващи на прост език техните задължения. Например в документа 

"Как да се справяме с дискриминацията и да подпомагаме равенството" се дават подробни 

указания на работодателите как да организират преглед и оценка на текущото си състояние по 

отношение на законовите си задължения за равенство, как да развият политики и план за 

действие за подпомагане на равенството, как да работят за напредъка на равенството и да 

въвеждат добри практики по отношение на назначаване, условия на труд, гъвкаво работно 

време, пригаждане и т.н. Комисията издава и по-специализирани материали за видове 

работодатели, например за малките и средни предприятия, а също така и по специфични 

въпроси: одит на заплатите, работа с нови или очакващи родители, привличане и подкрепа на 

транс-хора като работници и служители, организиране на обучение по равенство, процедури за 

оплаквания и жалби, извънсъдебно решаване на спорове, мониторинг на осъществявания 

напредък, поддържане на процес на постоянно подобрение и т.н.   

                                                           
34

 Вж. напр. Acas, The Acas Model Workplace, London: Acas, 2005; Audit Commission, Directions in 

Diversity: Current opinion and good practice: Summary, 2002.  Available at: http://www.audit-

commission.gov.uk/nationalstudies/localgov/Pages/directionsindiversity.aspx; Big Lottery Fund, Equality 

Matters: A good practice guide, 2008.  Available at: http://www.biglotteryfund.org.uk/index/about-

uk/equalities/equality_matters.htm ; Business in the Community, Race for opportunity: Benchmarking report 

2008: Executive Summary, 2008. London: Business in the Community; Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD),Change Agenda: Managing Diversity: Learning by Doing, 2005, Available at:  

http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/mandivlrnbydo0605.htm ; Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD),Change Agenda: Managing Diversity: Measuring Success, 2006, Available at: 

http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/_mngdivmscs.htm; Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD), Diversity: an overview, 2007, Available at: 

http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/divover.htm ; Federation of Small Businesses, Social and 

Environmental Responsibility and the Small Business Owner, 2007, Available at: 

http://www.fsb.org.uk/policy/assets/CSR%20Dec%202008.pdf; Diversity Works for London, 2009, website 

available at: http://www.diversityworksforlondon.com/ ; Trades Union Congress (TUC), LGBT Equality in the 

Workplace: A TUC Guide for Union Negotiators on lesbian, gay, bisexual and trans issues,2006,  Available at: 

http://www.tuc.org.uk/equality/tuc-11663-f0.pdf ; Trades Union Congress (TUC), Disability and Work: a trade 

union guide to the law and good practice, London: TUC, 2006; Trades Union Congress (TUC), Who’s Looking 

After the Children? A Trade Union Guide to Negotiating Childcare, London: TUC, 2006; Trades Union 

Congress (TUC), Working Against Racism - the role of trade unions in Britain, London: TUC, 2006; Trades 

Union Congress (TUC), TUC Guide to Equality Law. London: TUC, 2007. 

http://www.audit-commission.gov.uk/nationalstudies/localgov/Pages/directionsindiversity.aspx
http://www.audit-commission.gov.uk/nationalstudies/localgov/Pages/directionsindiversity.aspx
http://www.biglotteryfund.org.uk/index/about-uk/equalities/equality_matters.htm
http://www.biglotteryfund.org.uk/index/about-uk/equalities/equality_matters.htm
http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/mandivlrnbydo0605.htm
http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/_mngdivmscs.htm
http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/divover.htm
http://www.fsb.org.uk/policy/assets/CSR%20Dec%202008.pdf
http://www.diversityworksforlondon.com/
http://www.tuc.org.uk/equality/tuc-11663-f0.pdf
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Задължението за полово равенство налага на работодателите изисквания по отношение 

на работната сила. Те включват: 

- Консултации с персонала, синдикатите и други заинтересувани страни; 

- Ясни очаквани резултати и действия по въпросите на равното заплащане и сегрегацията 

на работното място; 

- Ясни цели и действия за справяне с дискриминацията и тормоза; 

- Специфични препоръки за работа с транс-хора в планираните действия; 

- Системи за мониторинг и докладване, които събират данни разделени по пол; 

- Ясни действия за поощряване на равенство на възможностите, включително взимане 

впредвид на работното време, условията на работа, набирането на персонал и назначаването. 

В ОК действат бюра по труда (JobCentre Plus), които подпомагат хората да си намират 

работа. Te са под управлението на Департамента по труда и пенсиите. Примери за добри 

практики, развити от тези институции, e проектът Пътеки към работа (Pathways to Work), който 

да подпомага всестранно хора с увреждане или с хронически болести да си намерят работа и 

предоставя допълнителна финансова помощ под формата на различни добавки. Подходът е 

индивидуален, като всеки човек първо преминава шест интервюта, в които се преценяват 

неговите способности и мотивация за работа. 

Що се отнася до равенството по признак етнос и раса в сферата на заетостта, в ОК се 

правят фокусирани опити да се привлича етнически разнообразна работна ръка в някои 

клонове на икономиката. Изследване на Комисията по равенство и човешки права от 2009 г. 

показва, че един от начините да се увеличи дeла на хора от етнически малцинства в 

строителната промишленост е да се провеждат кампании за осведомяване на населението за 

тази професионална сфера, които я представят в добра светлина и разбиват негативните 

стереотипи за хората, работещи в нея. Един от начините, по които това се прави, е чрез 

назначаване на строителни работници, чиято задача е да се срещат с групи млади хора и да им 

разказват своя собствен опит в строителството и да им показват възможностите за развиване на 

кариера в този отрасъл, като например възможността да отвориш собствен бизнес. По същия 

начин са правени опити да бъдат привлечени жени и хора от малцинствени групи към 

архитектурната професия, в която те са слабо представени. Правителството подпомага тези 

начинания чрез изисквания към строителните предприемачи, наети от него (например по 

строителството на съоръженията за Олимпийските игри през 2012 г. в Лондон) да взимат 

щателни мерки за поощряване на многообразието на работното място.
35

 

Примери за добри практики на работното място за улесняване работата на хора с 

увреждания включват инсталиране на ниско разположени рафтове в офисите и ниско 

разположени дръжки на вратите, така че хора в инвалидни колички да могат да ги ползват по-

                                                           
35

 Race Discrimination in the Construction Industry Inquiry Report, Equality and Human Rights Commission, 

July 2009, http://www.equalityhumanrights.com/ 

http://www.equalityhumanrights.com/
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лесно. В други случаи, някои правни кантори, наели на секретарска работа хора, страдащи от 

артрит на ръцете, което прави много трудно за тях писането чрез клавиатура, инсталират 

активирани от глас компютърни програми, които позволяват да се произвеждат перфектни 

писмени документи много бързо без да трябва да се пише. Друга добра практика е, че някои 

магазини разрешават на продавачи, които поради лекарствата, които взимат, се чувстват 

отпаднали и сънни сутрин, да започват един или два часа по-късно и да завършват работа 

съответно по-късно. По този начин магазинът може да стои отворен по-дълго, и да обслужи 

повече хора, които са на път за вкъщи след работа. В заведенията, където се приемат на работа 

хора с интелектуално увреждане, те се обучват на правилата на безопасност и хигиена в 

заведението чрез материали написани на Easy Read и чрез лично попечителство от колега.  

Има множество организации, чиято мисия е да разпространяват добри практики 

за подпомагане равенството по признака възраст в сферата на заетостта. Мнозинството 

от тях, например Работодателският форум за възрастта, са против позитивната 

дискриминация в полза на по-възрастните работници и се застъпват за 

недискриминационни мерки, които съответстват на законодателството за възрастова 

дискриминация, влязло в сила през октомври 2006 г. Добра практика в много 

английски компании е елиминирането на фиксираната пенсионна възраст. На 

работещите се дава право да продължат да работят докато желаят. Десетки хиляди хора 

в ОК  понастоящем работят над пенсионната възраст - 65 г. 

Добри практики в сферата на набирането на работна ръка, които осигуряват равенство по 

признака възраст, включват: (1) Липса на изискване за опит в течение на посочен брой години 

в съответната област в обявите за работа; (2) Обявите за работа да се фокусират върху 

уменията, а не върху трудовата и образователна биография на кандидатите; (3) Отстраняване 

на употребата на език, който дискриминира по възраст (изрази като "младежки ентусиазъм"); 

(4) Предпочитане на телефонни интервюта като първа фаза на подбора на кандидати; (5) По 

време на интервю, да не се задават въпроси от рода на "Как ще се чувствате, като ще трябва да 

работите с хора доста по-млади от вас?"; (6) Мониторинг на решенията по наемане с оглед на 

възрастта на кандидатите. 

Що се отнася до обучението на работното място за повишаване на квалификацията, в 

много предприятия има добра практика да се привличат на равна основа по-възрастни 

работници и да се използват методи, които не ги ощетяват - например, изключителното 

разчитане на работа с компютър може да отблъсква по-възрастните работници. Работодателите 

не трябва да си позволяват да имат предразсъдъци относно професионалните стремежи на по-

възрастните работници. При оценката на извършената работа, работодателите трябва изрично 

да бъдат наясно, че възрастта е слаб предсказател за качеството на работата. В областта на 
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вътрешните политики в предприятието, много работодатели предлагат постепенно намаляване 

на работните часове като алтернатива на внезапното излизане в пенсия. 

По отношение на набирането на работна ръка, следните добри практики характеризират 

усилията на работодатели, решени да на допуснат дискриминация по признака сексуална 

ориентация: (1) Изрично споменаване в обявите за работа, че ЛГБТ хора са добре дошли като 

кандидати; (2) Недопускане по време на интервю на лични въпроси, свързани със сексуална 

ориентация; (3) При попълване на заявления, ако се изисква информация за граждански статус, 

се използва обобщаваща формулировка, която да не позволява отличаването на 

хетеросексуални от хомосексуални кандидати - такава информация може да се изисква само 

ако е строго необходима, и само след като съревнованието е завършено; (4) Организиране на 

обучение за всички имащи отношение към набирането на работна ръка; (5) Поощряване на 

ролеви модели, които са ЛГБТ хора; (6) При организиране на социални събирания, а също и 

при политики на отпуск поради траур, родителски задължения и т.н., се отстраняват всички 

формулировки, почиващи на предположението, че всички хора са хетеросексуални. 

Добрите практики при наемане на работа, които гарантират, че транс-хора няма да бъдат 

обект на непряка дискриминация включват: (1) да не се искат предишни имена във формуляри 

за кандидатстване за работа; (2) да не се искат доказателства за самоидентичност, състоящи се 

от отиващи назад в миналото сметки за ток, газ и пр., банкови заявления, удостоверения за 

платена заплата и пр.; (3) да се казва изрично в обявите за работа, че проверки на 

квалификационни документи (дипломи, удостоверения за получена степен и т.н.) ще се 

изискват само след като се направи предложение за работа на спечелилия кандидат; (4) да не се 

изискват никакви данни за здравословно състояние или приемани медикаменти, без да има 

строга необходимост от това. 

За да се подпомогне равенството по признак религия в областта на трудовите отношения, 

много работодатели са въвели добри практики като: норми за облекло, помещения за молитва, 

съобразени с религиозни празници графици за отпуск, диетни изисквания и пр. 

 

Добри практики в сферата на здравеопазването 

Равното право на здравеопазване в ОК се осъществявя чрез социална политика, 

установила безплатни здравни услуги за цялото население чрез Националната Здравна Служба 

(НЗС). Здравните политики се осъществявят чрез приетата Стратегия на НЗС
36

, която изисква 

съществен елемент от реформата на НЗС и на социалните услуги да бъде предоставянето на 

справедлив, подходящ и равен достъп до здравни услуги за всички жители на ОК. Тя изисква 

също НЗС и социалните служби да вземат предвид личните потребности, включително 
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религиозни, културни и свързаните с тях хранително-диетични нужди на мултикултурните и 

разнообразни в духовно отношение общности, живеещи в OK.  

По отношение на ред въпроси, Министерството на здравеопазването редовно издава 

задължителни указания за служителите от системата на здравеопазването за това как да 

осигурят равноправно обслужване на хора с различни защитени признаци, например чиито 

религиозни потребности и/или начин на живот (напр. веганци) предполагат специално 

третиране. Въпроси, по които са се издавали такива указания в последно време, включват 

например конфликт на дълга (когато медицинско лице отказва да извърши определени 

дейности като аборт, контрацептивни мерки и пр. поради религиозните си убеждения), 

ефтаназия, даряване и трансплантация на органи, духовни и религиозни напътствия за болни и 

умиращи, издаване на смъртни актове, аутопсии, аборти, лечение на безплодие, обрязване и 

др.
37

 По всички тези въпроси различните религиозни общности имат свои виждания и 

изисквания. Един от спорните въпроси в близкото минало, например, беше дали студенти по 

медицина, които са практикуващи мюсюлмани, е редно да бъдат освобождавани от лекции, на 

които се обсъждат теми като алкохол, или болести предавани по полов път.
38

 В този случай, 

Британският медицински съвет и Общата медицинска асоциация са на мнение, че такова 

освобождаване не е допустимо като специална мярка, целяща равно третиране на хора по 

религиозен признак, понеже не преминава теста за разумност и пропорционалност. 

Здравните политики в ОК в момента се намират в стадий на развитие, търсейки баланс 

между правото на равенство и други права и публични ценности и опитвайки се да прокарат 

разлика между разумно и неразумно пригаждане към религиозните нужди както на 

медицинските лица, така и на пациентите
39

. По отношение на даряването и трансплантирането 

на органи, например, има установен и напоследък много дискутиран проблем с това, че 

мюсюлманите и хиндуистите, които многократно по-често се нуждаят от трансплантации 

(включително поради по-лошо общо здраве), даряват органи многократно по-рядко в 

сравнение с бялото мнозинство. Това се дължи на религиозни причини, и е проблем, като се 

има предвид, че вероятността за успех на трансплантациите зависи позитивно от степента на 

етническа близост между донор и приемник. B cлучая с исляма, въпреки че Съветът по шериат 

на ОК се e произнесъл в полза на даряването на органи в авторитетно мнение от 1995 г., 

основано на ислямския принцип на ал-дарурат тубих ал-махзурат (необходимостта надделява 
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над забраната), повечето мюсюлмани в Англия продължават да следват мнението на други 

ислямски учени, които отричат даряването на органи.
40

 

Опитът на ОК показва централната роля на анти-дискриминационното право при 

формулирането и анализа на здравни политики. Религиозно мотивираната дискриминация на 

основата на пол е друг сериозен проблем, тъй като самите религии, и особено консервативните 

им варианти, изискват да се прави силна разлика на основата на пол. Например, обсъжда се 

въпроса как следва да се отговори на искането на религиозни пациентки лекарят, който ги 

обслужва, да е жена. От гледна точка на политиката на равенство, въпросът във всеки 

конкретен случай е дали диференциацията по пол би представлявала дискриминация, 

например спрямо лекарите-мъже. Една добра практика, която е в полза на по-уязвимата група 

на жените от консервативни религиозни групи, е следната: понеже много често те се 

придружават от съпруга си по време на консултации с лекар, медицинските лица няма как да 

разберат дали например жената не е била жертва на домашно насилие. Затова в тоалетните, 

където жените биват изпратени да дадат урина за изследване, има окачена информация, че ако 

са жертва на домашно насилие и желаят съвет и помощ, но така че съпругът им да не знае, те 

могат да отлепят една кръгла малка лепенка от стената и да я залепят на чашата за урина. 

Тогава здравното заведение е предупредено и намира начин да влезе във връзка с жената и да и 

помогне. 

С оглед на правото на равенство, националните здравни политики в ОК поощряват 

плурализма и при съоръжаването на места за религиозни обреди в болниците, и препоръчват 

назначаването на болнични капелани да става от комисии, отразяващи в състава си 

етническото и религиозно многообразие на съответната местна общност. Друг пример за 

пригаждане на практиката към хора с различни религиозни потребности е, че някои здравни 

заведения раздават на мюсюлманите писма, подписани съвместно от лекар и имам, обясняващи 

за кои състояния на здравето постенето през Рамадан е противопоказано. 

В заключение, подходът в ОК визира два приоритета: необходимостта от консултации по 

всички въпроси със засегнатото от дадени политики население, и необходимостта да се 

изследва как потребностите на всяка етническа или религиозна общност вътре в това 

население могат да се удовлетворят, без да се нарушава баланса и да се засягат неразумно 

правата на останалите общности. 

Като примери за добри практики при изпълнението на задължението за полово равенство 

могат да се посочат специалните проекти, предприети от Шотландската национална здравна 

служба за поощряване на по-голям дял от мъжкия медицински персонал да работи на гъвкаво 

работно време. По традиция гъвкавото работно време се смята за женска придобивка, понеже 

се предполага, че e женска работа грижатa за деца и други членове на семейството. Тази 
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инициатива се опитва да преобърне установения стереотип. По подобен начин, в 

предоставянето на здравни услуги cа вградени дейности, поощряващи мъже да поемат грижите 

за болни или възрастни членове на семейството, или да се квалифицират като гледачи на болни 

и възрастни хора по собствените им домове или в обществените домове за възрастни. От друга 

страна, Шотландската здравна служба в сътрудничество с полицията и прокуратурата 

предприема мерки да има достатъчно жени съдебни лекари в системата на правоохранителните 

органи, които да интервюират жени-жертви на изнасилвания и домашно насилие.
41

 

 

Заключение 

Тази статия ще е изпълнила целта си, ако е успяла да събуди у читателя известно 

любопитство към една от най-силно развитите практики в областта на равенството - тази на 

Обединеното Кралство. Бавното, постепенно и колебливо развитие на дискриминационното 

право и на правото за равенство в тази страна контрастира рязко с по-нереалистичните 

законодателни и правоприлагащи интервенции в други страни, особено тези в Източна Европа. 

Това развитие върви едновременно c, и като итегрална част от бавно, но сигурно развиваща се 

култура, в която равенството - въпреки временни спадове и подеми - като цяло се възприема 

като все по-голяма ценност. Тъкмо когато щях да изпращам тази статия за публикуване, 

научих, че в тази страна, в която живея вече три години, правителството плаща на хора с 

увреждане такси, което да ги кара от дома им до работата и обратно. Само който няма понятие 

що за чудовищен град е Лондон по отношение на всекидневното придвижване из него, няма да 

бъде потресен от прогресивността на това начинание. Исках да проверя достоверността, 

обхвата, условията и правното основание на тази "добра практика", но може би ще е по-добре 

да спра дотук, защото, както се казва, si non e vero, e bene trovato.  

 

Настоящият доклад е изготвен с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско 

общество в Централна и Източна Европа по проекта на Български хелзинкски 

комитет и Тръста за равни права – Лондон "Независим  преглед на ефективността на 

анти-дискриминационния режим в България".  
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