


Както повечето от нас знаят, расизмът е 
дискриминиране или малтретиране на 
някого въз основа на цвета на кожата 
или етническия му произход. Но хората, 
които са бели и живеят в държава, 
различна от тази, в която са израснали 
те или тяхното семейство, също могат 
да изпитат подобни проблеми. Това е 
известно като ксенофобия или понякога 
като ксенорасизъм.

Ето какво да направите, ако сте жертва на 
тормоз или малтретиране поради това как 
изглеждате или откъде сте

Расово и антиимиграционно 
малтретиране

Инцидентите с расизъм са се увеличили през годините след референдума за 
Брексит, според изследване, проведено през 2016 и 2019 г. от Opinium. 

Университетът в Стратклайд проведе проучване, което обхваща ученици от 
източноевропейски произход, живеещи в Англия и Шотландия. Над 77% от 
младите хора, с които са говорили, казват, че са преживели някаква форма на 
ксенофобско малтретиране. 



„Често хората не обичат да се смятат за малтретирани, никой не желае да бъде 
жертва“, казва д-р Даниела Сайм, която е професор по младежта, миграцията и 
социалната справедливост в университета Стратклайд и ръководи проучването. 
„Ако някой прави коментари, може да искате просто да го игнорирате. Чувам 
хора да казват „о, те са ми приятели, това е само малка шегичка“, но 
кумулативният ефект може да има ефект върху психичното здраве.“ Д-р Сайм 
посочва, че степента на тревожност и депресия е много по-висока сред 
учениците, които се сблъскват с този вид „шегички“. 

„Само малка шегичка“

Ако са Ви подигравали или са Ви набелязали по този начин, важно е да 
предприемете стъпки, за да се грижите за себе си. Първо, както казва д-р Сайм, 
от ключово значение е да признаете, че тези коментари са проблем за Вас, но 
също и че можете да предприемете действия. 

Не е нужно винаги да проявявате смелост и да игнорирате нещата – можете да 
помолите за помощ. Проучването на университетът в Стратклайд показа, че някои 
хора не искат да помолят за помощ, защото смятат, че няма да им повярват или 
опасенията им ще бъдат отхвърлени, защото са бели. Това не трябва да бъде така. 
И така, какво трябва да направите? 

Грижете се за себе си 

Както при всички видове тормоз, първата стъпка е да докладвате какво 
се случва. 

Ако това се случва в училище, можете да говорите с учител, на когото 
имате доверие. Във Вашето училище може да има конкретен член на 
персонала, който се занимава с тормоз. По закон във всички държавни 
училища трябва да се прилагат законите срещу тормоза и 
антидискриминацията. 

https://www.gov.uk/bullying-at-school

В университета – студентският съвет е удачно място за търсене на 
подкрепа. Повечето студентски съвети имат социални работници и 
всички служители на Съвета са там, за да Ви подкрепят. Разговор с 
личния Ви преподавател също е добра идея, особено ако тормозът се 
отразява на Вашето обучение. Може да чувствате, че трябва да се 
справите сами с всичко, но университет Ви ще иска да помогне. 

Докладвайте за това1

https://www.gov.uk/bullying-at-school


Отделете време за лична грижа

Говорете с други хора

Ако сте жертва на тормоз на работното място, трябва да знаете, че всяко 
поведение, което се фокусира върху „защитен признак“ – като пол, 
възраст, раса или религия, представлява тормоз и е незаконно. Водете 
си дневник за инциденти или коментари, запазете всички съответни 
имейли или разговори от системите за социални медии на работното 
място като Slack и след това се обърнете към Вашия пряк ръководител 
или към отдел „Човешки ресурси“. Ако членувате в профсъюз – там 
също трябва да могат да помогнат. ACAS – службата за консултации, 
помирение и арбитраж, предоставя ясен справочник за тормоза на 
работното място тук. 

Ако сте малтретирани на улицата, най-доброто нещо, което можете да 
направите, е да се отдалечите от лицето, което Ви тормози и да останете 
в гъстонаселени райони. Също така имате право да се обадите на 
полицията: никой няма да помисли, че му губите времето, ако наберете 
999, когато се чувствате застрашени. 

В наши дни личната грижа често се свързва с пяна за вана и маски за 
лице, но основните проблеми, свързани с нея са по-сериозни. Черната 
феминистка Одри Лорд заяви, че личната грижа е радикален 
политически акт. „Личната грижа не е самоугаждане“, пише тя. „Тя е 
самосъхранение и това е акт на политическа борба.“ Това, което Лорд 
има предвид, е, че личната грижа е начин да продължим напред, когато 
светът изглежда враждебен. 

Струва си да помислим за лична грижа в тези условия. Какво ви е 
необходимо, за да се презаредите? Това може да е нещо просто като 
пяна за вана, но може да е и разговор с терапевт или прекарване на 
време със семейството или други членове или общността ви. Прочетете 
ръководството на „The Mix“ за личната грижа за засегнатите от 
расизъм.

Намерете място, където можете да говорите с други хора, които са 
преживели същото. „Огромна сила е да знаете, че не сте сами“, казва 
д-р Сайм. Това може да е с други хора във Вашия район или онлайн. 
„Three Million“ имат група специално за млади европейци. Наред с 
други неща, те разглеждат как младите хора могат да говорят със своите 
общности и как те могат да повлияят на правителствената политика. 
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https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html


„Да имате право на глас, да станете активисти или 
участници в кампания също е ценен начин да си 

помогнете“, казва д-р Сайм. „Вие не сте безсилни.“ 
Можете да бъдете част от промяната. 


