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Резюме. Целта на статията е да разбере съществува ли дискриминация към ромското малцинство
в България от страна на българското мнозинство и ако да, до каква степен. Интересно е да се
проследи дали това се отразява на нагласите на българското мнозинство към ромите и съответно
на ромите към българите. Ще бъдат разгледани дискриминацията като явление, теориите които
обясняват дискриминацията. Ще се потърси връзка между дискриминацията и нагласите.
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За да открием съществува ли дискриминация към ромското малцинство, първо,
трябва да дефинираме какво всъщност е
дискриминацията.
Дискриминацията е нееднакво отношение към различни групи от хора в обществото, което се изразява в ограничаване
на права или в предоставяне на права и
предимства, непризнати на останалите.
Европейското законодателство забранява дискриминирането на работното място и
ограничаването на достъпа до обучение, на
базата на расовата или етническа принадлежност, сексуална ориентация, религиозна или верска принадлежност, възраст или
увреждане. Правилото за расовата дискриминация обхваща също и други сфери, като
например образованието, социалното осигуряване, здравеопазването и достъпа до сто-

ки, услуги и жилища. Новите принципи се
отнасят до пряка и непряка дискриминация.
Пряката дискриминация е факт, когато
дадено лице получава по-неблагоприятно
отношение в сравнение с друго при аналогична ситуация, като причината за това
се крие в неговата расова или етническа
принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Пример за пряка дискриминация е обява за
работа, в която се казва: ,,Обявата не важи
за хора с увреждания.“
Непряката дискриминация се изразява
в прилагането на привидно неутрално условие, критерий или практика, които биха
поставили в неравнопоставено положение
лица на основата на тяхната расова, религиозна, верска или етническа принадлежност, увреждане, възраст или сексуална

