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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 
 

 

Днес съществуват убедителни доказателства, че е по-ве-

роятно ромите, отколкото други етнически групи, да бъ-дат 

непропорционално засегнати от наказателното правосъдие 

на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Арестът, 

задържането под стража и осъждането възпре-пятстват 

интеграцията на етническите малцинства в обществото и 

изследванията продължават да показват, че ромите 

остават една от най-маргинализираните гру-пи в ЕС. 

Свръхпредставянето на ромите в наказателната система на 

ЕС не само допринася за вредните стереотипи, но и 

унищожава житейските шансове на ромите. Специа-листите 

в сферата на наказателното правосъдие (адво-кати, 

полицаи, прокурори и съдии) не са имунизирани срещу 

широкоразпространените вредни стереотипи и вкорене-ните 

нагласи към ромите. Нарастващите доказателства извън 

Европа (особено от САЩ) предполагат, че предраз-съдъците 

към участниците в наказателното правосъдие оказват 

влияние и върху резултатите от наказателното правосъдие. 

 
 
 

 

Отчитайки тези предизвикателства, беше иницииран проект „Бор-ба 

с неосъзнатите предразсъдъци и дискриминацията срещу ромите в 

системата на наказателното правосъдие (ROMA)“, съфинансиран от Про-

грама „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз и с водеща 

организация Fair Trials International. Проектът цели: а) да подпомогне ос-

ъзнаването на това как негативните стереотипи и нагласи допринасят за 
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към съдържанието 
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