
ПРОГРАМА

Уебинар на Български хелзинкски комитет по проект „Борба с
неосъзнатите предразсъдъци и дискриминацията на ромите в системата
на наказателното правосъдие (ROMA)“, финансиран по Програма
„Равенство,  права и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020)

УЕБИНАР: ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО РОМИТЕ В
СИСТЕМАТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ 
16.12.2020 Г., 10 Ч., ZOOM РЕГИСТРАЦИЯ

Модератор: д-р Димитрина Петрова

Дискриминация и предразсъдъци спрямо ромите в
системата на наказателното правосъдие в България

10:00 - 10:30 ч.

За проекта. Основни заключения от изследването в Европа и
България

Налични данни за дискриминация на ромите в  системата на
наказателното правосъдие в България

Находки от теренното  изследване на проекта

Диляна Ангелова

д-р Красимир Кънев

Славка Кукова

10:30 - 10:50 ч.

Индикации за дискриминация и предразсъдъци
в работата на професионалистите в системата на
наказателното правосъдие

Извънредното положение и извънредната дискриминация
спрямо ромите

„[И] циганите така правят“

д-р Никола Венков

 За изказванията на властта, които нормализират асоциацията
между престъпност и етническа принадлежност
Христо Николов, адв. Александър Кашъмов

https://zoom.us/webinar/register/WN_OcvI7TmxR8msCKbU_h01Ow


ПРОГРАМА

Възможни стратегии за справяне с дискриминацията
и предразсъдъците спрямо ромите в системата на
наказателното правосъдие

10:50 - 11:10 ч.

Препоръки от доклада

Рискове и ползи от събирането на етнически данни      

Диляна Ангелова
 

адв. Александър Кашъмов

11:10 - 11:30 ч.

И още за дискриминацията спрямо ромите в България
Правата на човека и ромите в България: Кратък обзор на
последните 30 години

За институционализираната дискриминация  спрямо ромската
общност

Румян Русинов
 

д-р Лиляна Ковачева

11:30 - 12:00 ч.

Въпроси към панелистите и заключителни думи



ПАНЕЛИСТИ
д-р Красимир Кънев  е правозащитник, един от основателите на Български хелзинкски комитет
и негов председател от 1994 г.  Автор и редактор на множество книги и статии в сферата на
международното право по правата на човека, социологията на междуетническите отношения,
правото и образованието, естетиката и логиката.  В периода 2007-2010 г. е член на борда на
Европейския център за правата на ромите, Будапеща.

Диляна Ангелова е юристка и изследователка в програма „Мониторинг и изследвания“ на
Български хелзинкски комитет от 2013 г. Работи в сферите на наказателното правосъдие,
пенитенциарното право и политики, права на жените. Участва в наблюдението на места
за лишаване от свобода.

Славка Кукова е юрист по образование и има 22-годишен опит като изследовател и
координатор в БХК и други международни организации (Mental Disability Advocacy Centre,
Mental Health Initiative, EU Fundamental Rights Agency, Human European Consultancy) и
мрежи (European Disability Experts) във връзка с проекти относно правата на задържани и
лишени от свобода в местата за лишаване от свобода, правата на хора с увреждания и
правата на деца, лишени от родителска грижа с и без увреждания.

д-р Лиляна Ковачева е ромска активистка. Има педагогическо образование. Защитила е
докторска дисертация към БАН на тема - Календарни и семейни празници при ромите от
Западна и Средна България. Лиляна има 38 годишен стаж в областта на образованието на
ромските деца в България, експерт по майчин ромски език в МОН от 2002 до 2008 г.
Съавтор на Портфолио на ромски език - Съвета на Европа. 

д-р Никола Венков е доктор по социология от Софийски университет (2017) и работи в
секция „Общество на знанието” към Института по философия и социология при БАН.
Интересите му са в градската антропология, изучавайки власт и маргиналност в града и
политическото многообразие на съжителството. От 2015 г. организира изследвания в кв.
"Столипиново". Съосновател на „Дуварколектив”, художническа група за партисипативно
изкуство, с последна изложба „Пролетта на Столипиново” (2020).

Румян Русинов  е водещ застъпник за политики за равноправно участие на ромите в Европа.
От 1993 г. Румян е работил в базираната в София организация за ромски права  „Проект
права на човека“. Бил е директор на Програмата за ромско участие на Институт Отворено
общество в Будапеща и заместник-директор на Ромския образователен фонд в Будапеща.
Румян е публикувал политически анализи за ситуацията на ромите в редица български и
европейски научни издания, както и коментари в национални и световни медии.

Христо Николов е правозащитник и ромски активист. Председател е на фондация Саворе
за интеграция на малцинствата. През 1997 г. се кандидатира за общински съветник в
Самоков от листата на ОДС. От 2000 до 2005 г. е експерт по ромските въпроси в
администрацията на Софийска област.

адв. Александър Кашъмов е адвокат и правен експерт в Програма „Достъп до информация“.
През 2001 г. води успешно първите две антидискриминационни дела в България, преди
приемането на Закона за защита от дискриминация, по-късно и дела срещу сегрегация,
отказ на образование, изваждане от жилища и полицейско насилие. Международен експерт
по открито управление и достъп до информация, борба с корупцията, защита на личните
данни и свобода на изразяването. 

д-р Димитрина Петрова е инициатор и лидер на БОЛД (Българска общност за либерална
демокрация). Била е директор на влиятелни международни правозащитни организации:
Equal Rights Trust и European Roma Rights Centre. Работила е по антидискриминационни
проекти в много страни по света.

Илюстрация: Dann Perry


