
резюме

СКРИТИ ПрЕД 
ОчИТЕ НИ
Статистически анализ 
на насилието над деца



©
 U

N
IC

E
F/

N
Y

H
Q

20
12

-2
27

6/
M

ar
ki

sz

A new report from UNICEF presents the latest 
statistics on violence against children, drawing 
on data from 190 countries. By examining global 
patterns of violence as well as attitudes and social 
norms, it sheds light on an issue that has remained 
largely undocumented. Its objective is to use data 
to make violence against children and its many 
ramifications more visible, bringing about a fuller 
understanding of its magnitude and nature and 
offering clues to its prevention. While intensified 
efforts are needed to strengthen the availability of 
reliable and comprehensive data on the issue, the 
findings presented here are a clear call for action. 

oVERVIEW 

The protection of children from all forms of violence 
is a fundamental right guaranteed by the Convention 
on the Rights of the Child and other international 
human rights treaties and standards. yet violence 
remains an all-too-real part of life for children around 
the globe – regardless of their economic and social 
circumstances, culture, religion or ethnicity – with 
both immediate and long-term consequences. 
Children who have been severely abused or 
neglected are often hampered in their development, 
experience learning difficulties and perform poorly at 
school. They may have low self-esteem and suffer 
from depression, which can lead, at worst, to risk 
behaviour and self-harm. Witnessing violence can 
cause similar distress. Children who grow up in a 
violent household or community tend to internalize 
that behaviour as a way of resolving disputes, 
repeating the pattern of violence and abuse against 
their own spouses and children. Beyond the tragic 
effects on individuals and families, violence against 
children carries serious economic and social costs 
in both lost potential and reduced productivity. 

over the last decade, recognition of the pervasive 
nature and impact of violence against children 
has grown. Still, the phenomenon remains largely 
undocumented and underreported. This can be 
attributed to a variety of reasons, including the 
fact that some forms of violence against children 
are socially accepted, tacitly condoned or not 
perceived as being abusive. Many victims are too 
young or too vulnerable to disclose their experience 
or to protect themselves. And all too often when 
victims do denounce an abuse, the legal system 
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Нов доклад на УНИЦЕФ представя най-новите 
статистически данни за насилието над деца, съ-
брани в 190 държави. Той разглежда глобалните 
модели на насилие, отношенията и социалните 
норми, като като хвърля светлина върху област, 
която до момента не е документирана. Данните 
имат за цел да направят многобройните проявле-
ния на насилието над деца по-видими, да доведат 
до по-пълно разбиране сериозността и естест-
вото на насилието, както и да се предложат  на-
соки за предотвратяването му. Необходимо е да 
се засилят усилията за осигуряване на надеждни 
и пълни данни по темата, като изводите, пред-
ставени тук, са ясен призив за действие. 

ПрЕглЕД

Закрилата на детето срещу всички форми на 
насилие е основно право, гарантирано от Кон-
венцията за правата на детето и други между-
народни споразумения и стандарти в сферата на 
човешките права. И въпреки това, насилието си 
остава реална част от живота на децата по све-
та с незабавни и дългосрочни последствия – не-
зависимо от икономическите и социални условия, 
културата, религията или региона –. Децата, с ко-
ито е било жестоко злоупотребявано или са били 
пренебрегвани, често страдат в развитието си, 
имат затруднения при учене и се справят незадо-
волително в училище. Възможно е да имат ниско 
самочувствие и да страдат от депресия, което 
в най-лошия случай може да доведе до рисково по-
ведение и самонараняване. Да бъдат свидетел на 
насилие може да им причини сходен стрес. Децата, 
които растат в домакинства или общности, в ко-
ито има насилие, са склонни да възприемат това 
поведение като начин за решаване на спорове, 
като повтарят модела на насилие и злоупотре-
ба спрямо собствените си съпрузи и деца. Отвъд 
злощастното влияние върху хората и семейства-
та, насилието над деца се свързва и със сериозни 
икономически и социални разходи под формата на 
загубен потенциал и намалена продуктивност. 

Пред последното десетилетие нараства вни-
манието към всеобхватността и влиянието на 
насилието над деца. Но все пак, като цяло, явлени-
ето си остава неизследвано и неотразено. Това 
може да се обясни с разнообразни причини, включи-
телно с факта, че някои форми на насилие над деца 
са социално приемливи и мълчаливо толерирани 
или не се възприемат като злоупотреба. Много 
жертви са твърде млади или твърде уязвими, за 
да разкрият какво са преживели или да се защи-
тят. От друга страна, твърде често се случва 
жертви да изобличат случай на злоупотреба, но 
правната система да не отговори или да няма на 



fails to respond and child protection services are 
unavailable. The lack of adequate data on the issue 
is likely compounding the problem by fuelling the 
misconception that violence remains a marginal 
phenomenon, affecting only certain categories of 
children and perpetrated solely by offenders with 
biological predispositions to violent behaviour. 

Despite countless gaps in the current knowledge 
base, this report is testimony to the improvements 
in data collection that have been made in recent 
years. The report makes use of available evidence 
to describe what is currently known about global 
patterns of violence against children, using data 
compiled from a selection of sources. The analyses 
focus primarily on forms of interpersonal violence, 
defined as violent acts inflicted on children by 
another individual or a small group. The types 
of interpersonal violence covered include those 
mainly committed by caregivers and other family 
members, authority figures, peers and strangers, 
both within and outside the home. 

Given the general lack of uniformity in the way 
data on violence against children are collected, this 
report relies mainly on information gathered through 
internationally comparable sources, including 
the UNICEF-supported Multiple Indicator Cluster 
Surveys (MICS), the US Agency for International 
Development (USAID)-supported Demographic 
and Health Surveys (DHS), the Global School-based 
Student Health Surveys (GSHS) and the Health 
Behaviour in School-aged Children Study (HBSC). 
These international survey programmes have been 
mostly implemented in low- and middle-income 
countries (with the exception of the HBSC). So 
while the focus of this report is largely on these 
countries, this should in no way be interpreted to 
suggest that violence against children is not found 
in high-income nations. To that end, the report also 
uses country-specific facts or evidence derived 
from small-scale studies and national surveys to 
shed light on certain aspects or circumstances 
from a variety of countries for which representative 
or comparable data are unavailable. Using these 
combined sources, the report draws on data from 
190 countries and represents the largest compilation 
of statistics to date on violence against children. 

KEy FINDINGS

This report provides evidence that violence is ever-
present in the lives of children from all walks of 
life around the world. Interpersonal violence takes 
many forms –physical, sexual and emotional – 
and occurs in many settings, including the home, 
school, community and over the Internet. Similarly, 
a wide range of perpetrators commit violence 
against children, such as family members, intimate 
partners, teachers, neighbours, strangers and other 
children. Such violence not only inflicts harm, pain 
and humiliation on children; it also kills.

Homicide  

In 2012 alone, almost 95,000 children and 
adolescents under age 20 were victims of homicide, 
making it a leading cause of preventable injury and 
death among children. The vast majority of victims 
(85,000) lived in low- and middle-income countries. 
From 0 to 9 years of age, 85 per cent of deaths are 
the result of communicable and non-communicable 
diseases, with little differentiation by sex. As 
children enter the second decade of their lives, 
however, the share of deaths due to intentional 
injuries, including homicide, becomes greater, 
particularly among boys.

Globally, Latin America and the Caribbean has the 
largest share of homicide victims under age 20 
(25,400). West and Central Africa has the second 
largest share (23,400), followed by Eastern and 
Southern Africa (15,000). The lowest number of 
homicides in this age group is found in Central 
and Eastern Europe and the Commonwealth of 
Independent States (CEE/CIS), followed by the 
Middle East and North Africa. The three countries 
with the highest homicide rates in the world among 
children and adolescents under age 20 are El 
Salvador, Guatemala and the Bolivarian Republic of 
Venezuela. In each of these countries, homicide is 
the leading cause of death among adolescent boys. 
Nigeria has the largest number of young homicide 
victims, with almost 13,000 deaths in 2012, 
followed by Brazil with approximately 11,000. 

Violent discipline 

Though staggering in themselves, the above 
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разположение услуги за закрила на децата. липса-
та на адекватни данни вероятно допринася за 
проблема, като подхранва погрешното мнение, 
че насилието остава маргинално явление, което 
засяга само определени категории деца и което 
се извършва само от нарушители с биологична 
предразположеност към насилническо поведение. 

Въпреки безбройните пропуски в настоящото 
ниво на познания, този доклад свидетелства 
за подобренията, реализирани при събирането 
на данни през последните години. В доклада се 
използват наличните доказателства, за да се 
направи описание на знанията ни за глобалните 
модели на насилие над деца към момента, като 
се използват данни, събрани от редица източ-
ници. Анализите акцентират основно върху 
формите на междуличностно насилие, дефини-
рано като насилнически действия, осъществе-
ни спрямо деца от друго лице или малка група. 
разгледаните видове междуличностно насилие 
включват основно извършените от лица, които 
полагат грижи за децата, или други членове на 
семейството, личности с авторитет, връст-
ници и непознати, както в дома, така и извън 
него. 

Предвид цялостната липса на унифициране на 
начина, по който се събират данните за наси-
лието на деца, настоящият доклад се основава 
предимно на информация, събрана чрез междуна-
родни сравними източници, включително клъс-
терните проучвания с множество показатели, 
осъществявани с подкрепата на УНИЦЕФ, де-
мографските и здравни проучвания, провежда-
ни с подкрепата на Американската агенция за 
международно развитие, глобалните проучвания 
на здравето на учениците в училища и проуч-
ването на здравното поведение на деца в учи-
лищна възраст. Тези международни програми се 
реализират основно в държави с ниски и средни 
доходи (с изключение на проучването на здрав-
ното поведение на деца в училищна възраст). 
Макар че настоящият доклад се съсредоточава 
предимно върху тези държави, това по никакъв 
начин не трябва да се тълкува като твърдение, 
че насилието над деца не се среща в държави с 
високи доходи. С тази цел, в доклада са използ-
вани също факти и доказателства по държави 
от изследвания в малък мащаб и национални 
проучвания, за да се добие представа за опре-
делени аспекти или обстоятелства от различ-
ни страни, за които няма представителни или 
сравними данни. Като използва комбинирани из-
точници, докладът се основава на данни от 190 
държави и представлява най-голямото събиране 
на статистически данни за насилието над деца 
до момента. 

КлючОВИ КОНСТАТАЦИИ
Докладът дава доказателства, че насилие-
то винаги присъства в живота на децата от 
различни слоеве на обществото, навсякъде по 
света. Междуличностното насилие има много 
форми – физическо, сексуално и емоционално, 
като може да се осъществява на много места, 
включително в дома, в училище, в общността 
или в интернет. По сходен начин, широк кръг 
от извършители осъществяват насилие над 
деца като например членове на семейството, 
интимни партньори, учители, съседи, непозна-
ти и други деца. Подобно насилие не само нанася 
вреди, болка и унижение на децата, но то също 
така убива.

Убийство

Само през 2012 г. почти 95 000 деца и младежи, 
ненавършили 20 години, са станали жертва на 
убийство, превръщайки го в основната причина 
за наранявания и смърт сред деца, която може да 
бъде предотвратена. Мнозинството от жерт-
вите (85 000) са от държави с ниски и средни 
доходи. В групата на възраст до 9 години, 85% 
от смъртните случаи са резултат от болести, 
предавани или не при физически контакт, без го-
леми разлики  при вида на пола.. С навлизането 
на децата във второто десетилетие от живо-
та им обаче, делът на смъртните случаи поради 
наранявания, включително убийство, нараства 
особено при момчетата.

В глобален план, латинска Америка и Карибски-
ят регион са с най-голям дял на жертви на убий-
ство, ненавършили 20 години (25 400). На второ 
място е Западна и Централна Африка (23 400), 
следвана от Източна и южна Африка (15 000). 
Най-ниското ниво на убийства в тази възрасто-
ва група се наблюдава в Централна и Източна 
Европа и Общността на независимите държави 
(ЦИЕ/ОНД), следвани от Близкия Изток и Север-
на Африка. Трите държави в света с най-високи 
нива на убийства сред деца и юноши, ненавър-
шили 20 години, са Ел Салвадор, гватемала и Бо-
ливарска република Венецуела. Във всяка от тях 
убийството е основната причина за смъртни 
случаи сред подрастващите момчета. В Ниге-
рия се отчита най-голям брой младежи – жерт-
ви на убийство – почти 13 000 смъртни случая 
през 2012  г., като на следващо място е Брази-
лия с приблизително 11 000. 

Насилническа дисциплина 

Макар и сами по себе си да са потресаващи, 
горните статистически данни се отнасят за 
проявление на насилието, което е относително 



statistics represent an extreme violence that 
is relatively uncommon in the lives of children. 
The data show that far more children experience 
violence in the form of discipline – usually in their 
own homes and from a very young age. on average, 
about 6 in 10 children worldwide (almost 1 billion) 
between the ages of 2 and 14 are subjected to 
physical (corporal) punishment by their caregivers 
on a regular basis. For the most part, children are 
exposed to a combination of physical punishment 
and psychological aggression. The most severe 
forms of corporal punishment – hitting a child on 
the head, ears or face or hitting a child hard and 
repeatedly – are less common overall: on average, 
about 17 per cent of children in 58 countries 
experience these harsh practices. In 23 countries, 
severe physical punishment is widespread, with 
more than one in five children affected. 

Attitudes towards corporal punishment 
of children

The large share of children who are exposed to 
violent discipline appears to contradict the findings 
on attitudes towards it: only about 3 in 10 adults 
worldwide believe that physical punishment is 
necessary to properly raise or educate a child. 
In fact, in all countries but one – Swaziland – the 
percentage of adult respondents who think physical 
punishment is necessary is consistently lower than 
the percentage of children aged 2 to 14 who are 
subjected to violent discipline. In most countries, 
adults with no or little education are more likely 
to find physical punishment a necessity in raising 
children than their more educated peers. In yemen, 

for instance, 51 per cent of mothers or primary 
caregivers with no formal education feel it is 
necessary to use physical punishment to educate a 
child, compared to 21 per cent of mothers or primary 
caregivers with a secondary or higher education. 
Adults with low economic status are also found to 
be more supportive of corporal punishment than 
their wealthier counterparts in about three quarters 
of countries with available data. 

Violence among peers and by intimate partners 

As children grow up, they become more vulnerable 
to other forms of aggression, including violence 
inflicted by their peers and intimate partners. Physical 
attacks among students are common, especially 
among boys. In 25 countries with comparable data, 
the prevalence of physical attacks against students 
aged 13 to 15 ranges from around 20 per cent in 
the Former yugoslav Republic of Macedonia and 
Uruguay to over 50 per cent in Botswana, Djibouti, 
Egypt, Ghana, the United Republic of Tanzania (Dar 
es Salaam) and yemen. Worldwide, more than one 
in three students between the ages of 13 and 15 
experience bullying on a regular basis. Among 106 
countries with comparable data on adolescents who 
were recently bullied, rates range from 7 per cent 
in Tajikistan to 74 per cent in Samoa. on the flip 
side, nearly a third (31 per cent) of teens in Europe 
and North America admitted to bullying others, with 
prevalence ranging from around one in seven (14 
per cent) in the Czech Republic and Sweden to 
nearly 6 in 10 (59 per cent) in Latvia and Romania.

The experience of violence continues into late 
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рядко срещано в живота на децата. Информа-
цията сочи, че много повече деца преживяват 
насилие под формата на дисциплиниране – обик-
новено в собствения им дом и от много ранна 
възраст. Средно около 6 от 10 деца по света 
(почти 1 милиард) на възраст между 2 и 14 годи-
ни редовно са подложени на физически (телесни) 
наказания от страна на хората, които се гри-
жат за тях. В по-голямата си част децата са 
изложени на комбинация от физически наказания 
и психологическа агресия. Най-жестоките фор-
ми на телесно наказание – удряне на детето по 
главата, ушите или лицето или повтарящо се 
и силно удряне – не се срещат толкова често 
като цяло. Средно около 17%от децата в 58 
държави са подложени на такива тежки практи-
ки. В 23 държави тежкото физическо наказание 
е широко разпространено, като от него страда 
1 на 5 деца. 

Отношение към телесното наказание  
на деца

големият дял на деца, които са подложени на на-
силническо дисциплиниране, е сякаш в противо-
речие с констатациите за отношението към 
него: само около 3 на всеки 10 човека по света 
смятат, че физическото наказание е необходи-
мо за правилното отглеждане или образование 
на децата. Всъщност, във всички държави с из-
ключение на една – Свазиленд – процентът на 
възрастните анкетирани, според които физи-
ческото наказание е необходимо, е постоянно 
по-малък от процента на деца на възраст от 
2 до 14 години, които са подложени на насилни-
ческо дисциплиниране. В повечето държави, хо-
рата без образование или с ниско образование 
са по-склонни да смятат физическото наказание 
за необходимост при отглеждането на деца в 
сравнение с по-образованите си връстници. В 
Йемен, например, 51% от майките или основ-

ните лица, които полагат грижи, без формално 
образование считат, че е необходимо да използ-
ват физическо наказание, за да образоват деца-
та, в сравнение с 21% от майките или основ-
ните лица, които полагат грижи, със средно или 
висше образование. Възрастните с нисък иконо-
мически статус също са по-склонни да подкре-
пят телесното наказание в сравнение с тези, 
с по-добри доходи в приблизително три четвър-
ти от държавите, за които има данни. 

Насилие сред връстници и от интимни 
партньори 

С израстването децата стават по-уязвими към 
други форми на агресия, включително насилие, 
оказвано от връстници и интимни партньори. 
често се среща физическо насилие  сред учени-
ци, особено момчета. В 25 държави със сравними 
данни, физическите атаки срещу ученици на въз-
раст от 13 до 15 години варират от около 20% 
в Бившата югославска република Македония до 
над 50% в Ботсвана, гана, Джибути, Египет, 
Йемен и Обединена република Танзания (Дар ес 
Салаам). В световен план, повече от 1 на всеки 
3 ученици на възраст от 13 до 15 години редов-
но преживява поне един случай на тормоз. Сред 
106 държави, със сравними данни за младежите, 
които наскоро са станали жертва на тормоз, 
нивата варират от 7% в Таджикистан до 74% в 
Самоа. Почти една трета (31%) от тийнейджъ-
рите в Европа и Северна Америка признават, че 
тормозят други, като нивата са от около 1 на 
всеки 7 (14%) в чехия и Швеция до почти 6 на 
всеки 10 (59%) в латвия и румъния.

Насилието продължава и в късния период на юно-
шеството. Сред момичетата по света на въз-
раст от 15 до 19 години почти една четвърт 
(около 70 милиона) казват, че са били жертви на 
някаква форма на физическо насилие след навърш-



adolescence. Among girls aged 15 to 19 worldwide, 
almost one quarter (around 70 million) said they 
were the victims of some form of physical violence 
since age 15. In Eastern and Southern Africa, at 
least 12 per cent of girls in this age group reported 
incidents of physical violence in the last year in all 
nine countries for which data are available except 
Comoros. In West and Central Africa, the proportion 
is at least 1 in 14 girls in each of the 11 countries 
with available data; the share reaches as high as 
26 per cent in Cameroon and 42 per cent in the 
Democratic Republic of the Congo. 

Never-married girls are most likely to report 
physical violence at the hands of family members, 
friends or acquaintances and teachers. However, 
among ever-married girls, current and/or former 
intimate partners are the most commonly reported 
perpetrators of physical violence in all the countries 
with available data. In India, Mozambique, Nepal, 
Pakistan, the United Republic of Tanzania and 
Zambia, for instance, over 70 per cent of girls 
named their current or former husbands or partners 
as the perpetrators of physical violence against 
them. Indeed, intimate partner violence is the most 
common form of gender-based violence against 
girls. Globally, nearly one in three adolescent girls 
aged 15 to 19 (84 million) in formal unions have 
been the victims of emotional, physical and/or 
sexual violence perpetrated by their husbands or 
partners. Rates of partner violence are particularly 
high in sub-Saharan Africa, South Asia, and Latin 
America and the Caribbean. 

Data regarding adolescent boys’ exposure to 
physical violence, including by intimate partners, are 
much more limited. However, at least one in four 
adolescent boys aged 15 to 19 said they experienced 
physical violence since age 15 in each of five low- 
and middle-income countries with comparable data; 
prevalence exceeds 40 per cent in all but two of 
these countries (Ghana and Mozambique). The 
most commonly reported perpetrators vary across 
the five countries and include family members, 
friends or acquaintances, and teachers.

Sexual violence 

Around 120 million girls worldwide (slightly more 

than 1 in 10) have experienced forced intercourse or 
other forced sexual acts at some point in their lives. 
However, girls living in certain parts of the world 
seem to be at greater risk than others. Prevalence 
rates of 10 per cent or more for forced sex are found 
in 13 of the 18 countries in sub-Saharan Africa with 
available data. In contrast, in all countries of CEE/
CIS with comparable data (except the Republic of 
Moldova), less than 1 per cent of adolescent girls 
reported instances of sexual violence. 

The age at which sexual violence first occurs has 
also been measured. In all but 3 of 21 countries with 
comparable data, most adolescent girls said they 
were sexually victimized for the first time between 
the ages of 15 and 19. However, a substantial 
share experienced sexual violence for the first 
time at younger ages. In all 21 countries except 
India, Liberia, the Republic of Moldova, Sao Tome 
and Principe, and Zimbabwe, at least one in five 
girls who reported at least one incident of sexual 
violence said it occurred for the first time between 
the ages of 10 and 14. 

By far the most common perpetrators of sexual 
violence against girls are current or former 
husbands, partners or boyfriends. A significant 
share of girls in the Plurinational State of Bolivia, 
the Dominican Republic, Guatemala, Kenya, the 
Republic of Moldova, the United Republic of 
Tanzania and Uganda also reported being victimized 
by a friend or acquaintance. 

Boys experience sexual violence too, but to a far 
lesser extent than girls, according to data from four 
countries. In Uganda, adolescent boys are nearly 
two times less likely than their female counterparts 
to report incidents of forced intercourse or other 
forced sexual acts. Similarly, in Mozambique, a 
much smaller proportion of adolescent boys than 
girls said they were the victims of sexual violence 
(3 per cent versus 9 per cent, respectively). As with 
girls, incidents of sexual violence among boys most 
often occur for the first time between the ages of 15 
and 19 and the most commonly named perpetrators 
are current or former intimate partners. 

Adolescents living in high-income countries are 
also at risk of sexual violence. In Switzerland, for 
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ването на 15 години. В Източна и южна Африка 
поне 12% от момичетата в тази възрастова 
група отчитат случаи на физическо насилие 
през последната година във всички девет дър-
жави, за които има сравними данни, с изключение 
на Коморските острови. В Западна и Централна 
Африка пропорцията е поне 1 на 14 момичета 
във всяка от 11-те държави, за които има ин-
формация; делът достига 26% в Камерун и 42% 
в Демократична република Конго. 

При момичетата, които никога не са сключвали 
брак, има най-голяма вероятност да съобщят 
за физическо насилие, упражнено от членове на 
семейството, приятели или познати и учите-
ли. От друга страна, при момичетата, които са 
сключили брак, настоящите и/или предишни ин-
тимни партньори най-често се посочват като 
извършители на физическо насилие във всички 
държави, за които има данни. В Замбия, Индия, 
Мозамбик, Непал, Обединена република Танзания 
и Пакистан, например, над 70% от момичета-
та казват, че настоящият им или бивш съпруг/
партньор е упражнявал физическо насилие над 
тях. На практика, насилието от страна на ин-
тимен партньор е най-често срещаната форма 
на насилие по полов признак над момичета. В 
глобален мащаб, почти 1 на всеки 3 девойки на 
възраст от 15 до 19 години (84 милиона) в офи-
циален съюз е била жертва на емоционално, фи-
зическо и/или сексуално насилие, извършено от 
съпруг или партньор. Нивата на насилие, упраж-
нявано от партньора, са особено високи в Суб-
сахарска Африка, южна Азия, латинска Америка и 
Карибския регион. 

Данните доколко подрастващите момчета са 
изложени на физическо насилие, включително от 
интимни партньори, са много по-ограничени. 
Поне 1 на всеки 4 момчета на възраст от 15 
до 19 години казва, че е било подложено на фи-
зическо насилие след навършване на 15-годишна 
възраст във всяка от петте държави с ниски и 
средни доходи, за които са налице сравними дан-
ни; нивата надвишават 40% във всички държави 
с изключение само на две (гана и Мозамбик). ли-
цата, посочвани най-често като извършители, 
варират в петте държави и включват членове 
на семейството, приятели или познати и учи-
тели.

Сексуално насилие 

Приблизително 120 милиона момичета по света 
(малко над 1 на 10) са преживели насилствено по-
лово сношение или други насилствени сексуални 
актове в даден момент от живота. Момиче-
тата в определени части на света изглежда са 

изложени на по-голям от риск от останалите. 
Нива от 10% и повече за насилствен секс се 
отчитат в 13 от 18-те държави в Субсахарска 
Африка, за които има данни. За сравнение, във 
всички държави в ЦИЕ/ОНД със сравними данни 
(с изключение на република Молдова) по-малко от 
1% от подрастващите момичета посочват 
случаи на сексуално насилие. 

Отчетена е и възрастта, на която за първи 
път се случва сексуалното насилие. Във всички 
21 държави със сравними данни с изключение на 
3 от тях, повечето млади момичета казват, че 
за първи път са били жертви на сексуално наси-
лие между 15 и 19 години. От друга страна, има 
и сериозен дял, които са били подложени на сексу-
ално насилие за първи път на по-малка възраст. 
Във всички 21 държави с изключение на Зимбабве, 
Индия, либерия, република Молдова и Сао Томе и 
Принсипе, поне 1 на 5 момичета, които посоч-
ват поне един случай на сексуално насилие, казва, 
че за първи път се е случило на възраст между 
10 и 14 години. 

Със сериозен дял най-често извършителите на 
сексуално насилие срещу момичета са насто-
ящите или бивши съпрузи, партньори или ин-
тимни приятели. голяма част от момичетата 
в гватемала, Доминиканската република, Кения, 
Многонационалната държава Боливия, Обедине-
на република Танзания, република Молдова и Уган-
да посочват също, че са били жертви на прия-
тел или познат. 

Момчетата също са изложени на сексуално наси-
лие, но в много по-малка степен от момичета-
та, както сочат данните от четири държави. В 
Уганда, за подрастващите момчета има почти 
два пъти по-малка вероятност в сравнение с 
момичетата да посочват случаи на насилствено 
полово сношение или други насилствени сексуал-
ни актове. И в Мозамбик много по-малък брой 
момчета отколкото момичета казват, че са 
били жертви на сексуално насилие (съответно 
3% и 9%). Както и при момичетата, случаите 
на сексуално насилие сред момчетата най-чес-
то се случват на възраст между 15 и 19 години, 
като най-често посочваните извършители са 
настоящи или бивши интимни партньори. 

Младежите от държави с висок доход също да 
изложени на риск от сексуално насилие. В Швей-
цария, например, в проучване сред момичета 
и момчета на възраст от 15 до 17 години от 
2009 година се установява, че 22% и 8%, съот-
ветно, са били изложени на поне един случай на 
сексуално насилие през живота си, включително 
физически контакт. Най-често срещаната фор-



instance, a 2009 national survey of girls and boys 
aged 15 to 17 found that 22 per cent and 8 per cent, 
respectively, experienced at least one incident of 
sexual violence involving physical contact in their 
lifetimes. The most common form of sexual violence 
for both sexes in that country is cyber-victimization. 
In the United States, the second National Survey 
of Children’s Exposure to Violence (NatSCEV II), 
carried out in 2011, recorded lifetime rates of sexual 
victimization among girls and boys aged 14 to 17 at 
35 per cent and 20 per cent, respectively. 

Reporting incidents of violence 

Regardless of the type of violence experienced or 
the circumstances surrounding it, most victims keep 
their abuse secret and never seek help. The data 
presented in this report confirm that nearly half of 
all adolescent girls aged 15 to 19 who reported ever 
having experienced physical and/or sexual violence 
said they never told anyone about it. In Jordan, 
Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Pakistan, Tajikistan and 
Uganda, the percentage rises to more than half. 
Female victims of sexual violence only are least 
likely to disclose the abuse, as opposed to those 
who experienced either physical violence only or 
both physical and sexual violence. A comparison of 
data from countries with information on both sexes 
indicates that boys are about as likely as girls to 
keep their victimization secret. 

Among adolescent girls aged 15 to 19 who have 
ever been victims of physical and/or sexual violence, 
about 7 in 10 said they never sought help to end 
it. While the reasons vary, many girls said they did 
not realize that what they experienced was a form 
of violence or did not see the abuse as a problem. 
Limited data show that, in some countries, boys 
are even less likely than girls to seek help. And, like 
girls, most boys remain silent about their experience 
of violence, regardless of the type, because they 
do not view it as a problem. When female victims 
do seek help, most look to their own families for 
assistance. They are much more likely to turn to 
individuals they know personally for support rather 
than to institutions such as the police department, 
medical centres, legal aid establishments, religious 
groups and/or social services, even when they 
know that help can be found there. 

Attitudes towards wife-beating

Exploring attitudes and social norms related to 
violence can provide insights into why it occurs, 
persists and goes unreported. The evidence in this 
report suggests that close to half of all girls aged 15 
to 19 worldwide (about 126 million) think a husband 
or partner is sometimes justified in hitting or beating 
his wife (or partner). In sub-Saharan Africa and the 
Middle East and North Africa, this proportion rises to 
more than half. In CEE/CIS, it drops to 28 per cent. 

Supportive attitudes towards wife-beating are 
also widespread among adolescent boys. In both 
Eastern and Southern Africa and South Asia, 
close to 50 per cent of boys aged 15 to 19 think 
a husband is justified in hitting his wife under 
certain circumstances; in West and Central Africa, 
the share is slightly more than one third. Perhaps 
surprisingly, however, in 28 of 60 countries with 
data on both sexes, a larger proportion of girls than 
boys believe wife-beating is sometimes justified; in 
14 of these countries, the gender gap exceeds 10 
percentage points. This pattern is found more often 
in South Asia, sub-Saharan Africa, and East Asia and 
the Pacific than in other regions. 

While males and females may differ with respect to 
the extent of their support for wife-beating, opinions 
seem to converge on the main circumstances 
under which this form of violence can be justified: 
Neglecting the children is the most commonly cited 
reason among both female and male respondents. 

Attitudes towards child sexual abuse

Attitudes concerning the sexual abuse of children 
have also been explored. While no large-scale, 
internationally comparable data on this issue 
currently exist, research conducted in a few regions 
and countries illustrates the variations and complexity 
in commonly held beliefs about this particular form 
of violence against children. For example, a study 
carried out in six countries in the Eastern Caribbean 
in 2008-2009 analysed the perceptions of women 
and men aged 18 and older about child sexual 
abuse. In attempting to understand some of the 
factors that may contribute to this form of violence, 
the study asked respondents whether they felt that 
men’s negative attitude towards women was one of 
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ма на сексуално насилие при двата пола в тази 
държава е насилието в интернет. В Съединени-
те щати, при второто национално проучване за 
степента, в която децата са изложени на наси-
лие, проведено през 2011 година, са отчетени 
нива на жертви на сексуално насилие сред моми-
чета и момчета на възраст от 14 до 17 години 
от съответно 35% и 20%. 

Докладване на случаи на насилие 

Независимо от вида на насилие и обстоятел-
ствата, свързани с него, повечето жертви го 
пазят в тайна и никога не търсят помощ. Данни-
те, представени в настоящия доклад, потвърж-
дават, че почти половината от момичетата на 
възраст от 15 до 19 години, които посочват, че 
в даден момент са били подложени на физическо и/
или сексуално насилие, споделят, че не са казали на 
никого. В Йордания, Киргизстан, Непал, Нигерия, 
Пакистан, Таджикистан и Уганда, процентът ска-
ча до повече от половината. При момичетата 
– жертви само на сексуално насилие има най-малка 
вероятност да кажат за злоупотребата в срав-
нение с тези, които са били подложени или само 
на физическо насилие, или и на двете – и на физи-
ческо, и на сексуално насилие. Сравнението на да-
нните от държавите, за които има информация 
и за двата пола, показва, че момчетата са също 
толкова склонни като момичетата да запазят в 
тайна факта, че са станали жертви. 

При момичетата на възраст от 15 до 19 го-
дини, които са били жертви на физическо и/или 
сексуално насилие, приблизително 7 на всеки 10 
казват, че никога не са потърсили помощ, за да 
го прекратят. От една страна, причините са 
различни, но много момичета споделят, че не 
са осъзнавали, че са положени на форма на наси-
лие и не са смятали злоупотребата за проблем. 
Ограничените данни показват, че в някои дър-
жави момчетата са по-малко склонни от моми-
четата да потърсят помощ. Също като моми-
четата, повечето момчета запазват мълчание 
за насилието, което са преживели, независимо 
от вида му, защото не го смятат за проблем. 
Когато момичетата жертви потърсят помощ, 
повечето от тях се обръщат към семейство-
то си. Има много по-голяма вероятност да се 
обърнат за подкрепа към хора, които познават 
лично, в сравнение с институции като например 
полицейски органи, медицински заведения, цен-
трове за правна помощ, религиозни групи и/или 
социални услуги, дори когато знаят, че там мо-
гат да намерят помощ. 

Отношение към биенето на съпруги

Изследването на отношението и социалните 

норми, свързани с насилието, може да ни даде 
представа защо се случва то, защо продължава 
и остава недокладвано. Данните в настоящия 
доклад водят до извода, че почти половината 
от всички момичета по света на възраст меж-
ду 15 и 19 години (около 126 милиона) смятат, че 
съпругът или партньорът понякога има основа-
ния да удря или бие съпругата (или партньорка-
та) си. В Субсахарска Африка, Близкия Изток и 
Северна Африка, процентът скача до повече от 
половината. В ЦИЕ/ОНД пада до 28. 

Подкрепата към биенето на съпругите е широ-
ко разпространено сред подрастващите мом-
чета. В Източна и южна Африка, както и в южна 
Азия, почти 50% от момчетата на възраст от 
15 до 19 години мислят, че в определени условия 
съпругът има основания да удря съпругата си; в 
Западна и Централна Африка делът им е малко 
над една трета. От друга страна, може би е из-
ненада, че в 28 от 60 държави, за които има дан-
ни и за двата пола, по-голям процент момичета 
в сравнение с момчета смятат, че биенето на 
съпругите понякога е приемливо; в 14 от тези 
държави разликата между половете надвишава 
10 пункта от процента. Този модел е по-често 
срещан в южна Азия, Субсахарска Африка, Източ-
на Азия и Тихоокеанския регион на Азия в сравне-
ние с други региони. 

От една страна, момчетата и момичетата 
се различават в степента, в която подкрепят 
биенето на съпруги, но от друга, мненията им 
изглежда съвпадат по отношение на основните 
обстоятелства, при които тази форма на наси-
лие може да бъде оправдана: необръщането на 
внимание на децата е най-често посочваната 
причина и от момичетата, и от момчетата. 

Отношение към сексуалната злоупотреба 
с деца

разглежда се и отношението към сексуалната 
злоупотреба с деца. Макар към момента по въ-
проса да няма международни сравними данни в 
голям мащаб, изследванията в някои региони и 
държави показват вариациите и усложнеността 
на общоприетите становища за тази форма 
на насилие над деца. Така например, в проучване 
в шест държави от Източния карибски регион 
през 2008-2009 година се анализират предста-
вите на жени и мъже на 18 и повече години за 
сексуалната злоупотреба с деца. В опит да се 
разберат някои от факторите, които доприна-
сят за тази форма на насилие, на анкетираните 
в проучването е зададен въпросът дали според 
тях отрицателното отношение на мъжете 
към жените е една от  причините. Повечето 
анкетирани или не са съгласни (60%), или не са 



the causes. Most respondents either disagreed (60 
per cent) or were unsure (27 per cent). However, 
77 per cent of respondents said that the way a girl 
dresses draws sexual attention from men. 

In terms of the perceived consequences of child 
sexual abuse, a majority of respondents in the 
Eastern Caribbean (85 per cent) considered it to be 
emotionally damaging to children in the long term. 
Research in other parts of the world, however, 
reveals a range of opinions. In Norway, for instance, 
a study among the general population found that 
respondents expressed uncertainty about whether 
sexual contact was damaging to a child or not. In 
Nigeria, 61 per cent of parents surveyed believed 
that abuse could only have a serious health impact 
when it involves intercourse. 

IN oUR HANDS

Violence against children is widespread but 
not inevitable. Bringing it to an end is a shared 
responsibility.

While often regarded as an individual problem, 
violence against children is, in fact, a societal 
problem, driven by economic and social inequities 
and poor education standards. It is fuelled by social 
norms that condone violence as an acceptable 
way to resolve conflicts, sanction adult domination 
over children and encourage discrimination. It is 
enabled by systems that lack adequate policies and 
legislation, effective governance and a strong rule of 
law to prevent violence, investigate and prosecute 
perpetrators, and provide follow-up services and 
treatment for victims. And it is allowed to persist 
when it is undocumented and unmeasured as a 
result of inadequate investments in data collection 
and poor dissemination of findings. 

The evidence provided in this report clearly shows 
that too many children do not receive adequate 
protection from violence. Most violence against 
children occurs at the hands of the people charged 
with their care or with whom they interact daily – 
caregivers, peers and intimate partners. Children 
are also frequently deprived of the protection they 
need and deserve from the State. only 39 countries 

worldwide protect children legally from all forms of 
corporal punishment, including at home. Moreover, 
large discrepancies exist between the protections 
afforded to adult and child victims of violence. For 
example, if an adult is hit by a relative or peer, this 
is generally regarded as unacceptable behaviour 
and legal provisions are usually in place to protect 
the victim’s rights. However, if children are violently 
punished by their parents or other caregivers, such 
acts are generally seen as inconsequential, and the 
same type and level of legal protection is usually not 
available. This lack of protection – combined with 
attitudes and social norms that justify certain acts of 
violence against children – creates an environment 
in which many forms of violence are considered 
normal and treated with impunity.

one of the limitations inherent in any attempt to 
document violence against children is what it leaves 
out: the presumably large numbers of children 
unable or unwilling to report their experiences. 
While this report also suffers from that constraint, 
the story it does tell is motivation enough to spur 
action. For if even one child is harmed through an 
act of violence, it is one child too many. 

The process of understanding and addressing 
violence against children will continue to be 
fraught with difficulties. Nevertheless, as additional 
strategies to end violence are formulated and carried 
out, it is also clear that systematic investments in 
data generation are vital. The evidence that results 
is essential to monitoring commitments, informing 
the development of new programmes, policies 
and laws and assessing their effectiveness. Future 
research should focus on not only documenting 
the prevalence of violence but also understanding 
the underlying factors that fuel it and evaluating 
interventions aimed at preventing and responding to 
it. Broad dissemination of data in accessible formats 
will continue to be needed to raise awareness and 
to foster the political will required to develop and 
implement effective strategies and action – at all 
levels of society. 

Ending violence against children is in our hands. 
With reliable data, we will know when this human 
rights imperative is finally achieved. 
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сигурни (27%). От друга страна, 77% от учас-
тниците в проучването казват, че начинът, по 
който момичетата се обличат, привлича сексу-
алното внимание на мъжете. 

Що се отнася до представите за последстви-
ята от сексуалната злоупотреба с деца, пове-
чето анкетирани от Източния карибски регион 
(85%) смятат, че тя нанася емоционални вреди 
на децата в дългосрочен план. Изследванията в 
други части на света обаче разкриват широк 
спектър от мнения. В Норвегия, например, в из-
следване на цялото население се установява, че 
анкетираните изразяват несигурност за това 
дали сексуалният контакт нанася вреди на де-
тето или не. В Нигерия, 61% от анкетираните 
родители смятат, че злоупотребата може да 
има сериозни здравни последици само ако става 
въпрос за сношение. 

В НАШИТЕ ръЦЕ
Насилието над деца е широко разпространено, 
но не е неизбежно. Отговорност на всички е то 
да бъде прекратено.

Макар често да се смята за индивидуален 
проблем, всъщност, насилието над деца е об-
ществен проблем, обусловен от икономически 
и социални неравенства и ниски образователни 
стандарти. Той се подхранва от социални нор-
ми, които толерират насилието като приемлив 
начин за решаване на конфликти, одобряват до-
миниращата роля на родителите над децата и 
насърчават дискриминацията. Способства се 
от системи, които нямат адекватни политики, 
законодателство, ефективно управление и сил-
на правова държава с оглед предотвратяване 
на насилието, разследване и наказателно пре-
следване на извършителите и предоставяне на 
последващи услуги и лечение на жертвите. И му 
се дава възможност да продължава, като остава 
недокументирано и неизмерено поради неадек-
ватни инвестиции за събиране на данни и слабо 
разпространяване на изводите. 

Данните в настоящия доклад показват ясно, че 
твърде много деца не получават адекватна за-
крила срещу насилие. По-голямата част от наси-
лието срещу деца се случва в ръцете на хората, 
на които е възложено да се грижат за тях или с 
които те общуват всеки ден – лица, които по-
лагат грижи, връстници и интимни партньори. 
често децата са лишени от закрилата, от коя-
то се нуждаят и която заслужават от страна 
на държавата. Само 39 държави в света защита-
ват децата посредством правно скрепени нор-

ми срещу всички форми на телесно наказание, 
включително в дома. Съществуват и сериозни 
различия между закрилата, която се осигурява 
на възрастни и деца – жертви на насилие. Така 
например, ако възрастен човек бъде ударен от 
роднина или връстник, това като цяло се смя-
та за неприемливо поведение и обикновено има 
законови разпоредби за защита на правата на 
жертвата. От друга страна, ако деца са подло-
жени на насилнически наказания от родителите 
си или лицата, които се грижат за тях, обикно-
вено тези действия се смятат за маловажни и 
липсва същата степен и вид законова закрила. 
Тази липса на закрила – в съчетание с отноше-
нията и социалните норми, които приемат за 
оправдани определени действия на насилие над 
деца – създава  условия, при които много форми 
на насилие се смятат за нормални и остават 
безнаказани.

Едно от ограниченията, присъщи на всеки опит 
да се документира насилието над деца, засяга 
това, което остава извън обхват: предполага-
емият голям брой деца, които не могат или не 
желаят да кажат какво са преживели. Този доклад 
също страда от това ограничение, но истори-
ята, която разказва, сама по себе си, е моти-
виращ фактор за предприемане на действия. 
Защото дори само едно дете да бъде наранено 
чрез насилие, това е твърде много. 

Процесът на разбиране и противодействие на 
насилието над деца и занапред ще бъде изпъл-
нен с трудности. И все пак, с формулирането 
и изпълнението на допълнителни стратегии за 
елиминиране на насилието,  е ясно, че решаващо 
значение има системните инвестиции в съби-
рането на данни. Доказателствата, в резултат 
на това са важни за мониторинга на ангажимен-
тите, обосноваването на разработването на 
нови програми, политики и закони и оценката на 
тяхната ефективност. Бъдещите проучвания 
трябва да се насочат не само към документи-
ране случаите на насилие, но и към подпомагане 
разбирането на основните фактори, които го 
подхранват, към оценка на интервенциите, це-
лящи осигуряването на превенция и отговор на 
насилието. И занапред ще има потребност от 
широко разпространение на данни за повишава-
не на информираността и насърчаване на поли-
тическата воля, необходима за разработване и 
прилагане на ефективни стратегии и действия 
– на всички нива в обществото. 

В нашите ръце са действията, с които да се 
сложи край на насилието. С надеждни данни ще 
знаем кога този императив на човешките пра-
ва най-накрая е постигнат. 
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In 2012 alone, homicide took the lives of about 95,000 children and 
adolescents under the age of 20 – almost 1 in 5 of all homicide 
victims that year. 

Around 6 in 10 children between the ages of 2 and 14 worldwide 
(almost a billion) are subjected to physical punishment by their 
caregivers on a regular basis.

Close to 1 in 3 students between the ages of 13 and 15 worldwide 
report involvement in one or more physical fights in the past year. 

Slightly more than 1 in 3 students between the ages of 13 and 15 
worldwide experience bullying on a regular basis.

About 1 in 3 adolescents aged 11 to 15 in Europe and North 
America admit to having bullied others at school at least once  
in the past couple of months.

Almost one quarter of girls aged 15 to 19 worldwide  
(almost 70 million) report being victims of some form of physical 
violence since age 15.  

Around 120 million girls under the age of 20 (about 1 in 10)  
have been subjected to forced sexual intercourse or other forced  
sexual acts at some point in their lives. Boys are also at risk, although  
a global estimate is unavailable due to the lack of comparable data in 
most countries.

1 in 3 adolescent girls aged 15 to 19 worldwide (84 million) 
have been the victims of any emotional, physical or sexual violence 
committed by their husbands or partners at some point in their lives. 

About 3 in 10 adults worldwide believe that physical punishment is 
necessary to properly raise or educate children. 

Close to half of all girls aged 15 to 19 worldwide (around  
126 million) think a husband is sometimes justified in hitting or  
beating his wife. 

Note: Estimates are based on a subset of countries with available data covering 50 per cent or more of the global population of children 
or adults within the respective age ranges.
Sources: UNICEF global databases, 2014, based on Demographic and Health Surveys (DHS), Global School-based Student Health Surveys 
(GSHS), Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study, Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), other national surveys, 
and relevant studies. Population data are from: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World 
Population Prospects: The 2012 revision, CD-ROM edition, United Nations, New York, 2013.
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Само през 2012 г. почти 95 000 деца и младежи, ненавършили 
20 години, са станали жертва на убийство - почти 1 от 5 от всич-
ки убийства тази година. 

Около 6 от 10 деца на възраст между 2 и 14 години, в световен ма-
щаб (почти 1 милиард), са редовно подложени на физическо наказание 
от техни настойници.

Близо 1 от 3 ученици на възраст между 13 и 15 години, в световен 
мащаб, заявяват, че са участвали в една или повече физически битки 
през изминалата година. 

Малко повече от 1 на 3 ученици на възраст между 13 и 15 години, 
в световен мащаб, са редовно подложени на тормоз.

Около 1 от 3 младежи на възраст от 11 до 15 години, в Европа и 
Северна Америка, признават, че са тормозели други в училище, най-
малко веднъж в последните няколко месеца. 

Почти една четвърт от момичета на възраст от 15 до 19 го-
дини, в световен мащаб (почти 70 милиона), докладват, че са жерт-
ви на някаква форма на физическо насилие от 15-годишна възраст. 

Около 120 милиона момичета под 20-годишна възраст (около 1 
на 10) са били подложени на принудителен сексуален контакт или 
други принудителни сексуални действия в някакъв момент от жи-
вота им. Момчетата също са изложени на риск, въпреки че глобална 
оценка е невъзможна поради липсата на сравними данни в повечето 
страни. 

1 на 3 подрастващи момичета на възраст от 15 до 19 годи-
ни, в световен мащаб (84 милиона), са били жертви на емоционално, 
физическо или сексуално насилие извършено от техните съпрузи или 
партньори в някакъв момент от живота им.
3 от 10 възрастни, в световен мащаб, смятат, че физическото 
наказание е необходимо за правилно отглеждане или образоване на 
децата. 

Близо половината от всички момичета на възраст от 15 до 
19 години, в световен мащаб (около 126 милиона), смятат че поняко-
га е оправдано съпругът да удря или бие жена си. 

Бележка: Оценките се основават на множество от страни с налични данни, покриващи 50% или повече от населението в света, деца 
или възрастни, в съответните възрастови групи. 
Източници: Глобална база данни на УНИЦЕФ 2014, въз основа на демографски и здравни проучвания (DHS), глобални здравни изследвания 
проведени в училища (GSHS), проучване за здравното поведение на децата в училищна възраст (HBSC), мулти индикаторни клъстерни 
проучвания (MICS), други национални изследвания и проучвания. Данните за населението са от: Департамент по икономически и социал-
ни въпроси на ООН, Отдел за населението - Световни демографски перспективи, коригиран 2012, CD-ROM издание, Обединените нации, 
Ню Йорк, 2013.

ДЕСЕТ ФАКТИ ЗА 
НАСИлИЕТО НАД 
ДЕЦА


