2019 г.

Кое от следните две
мнения споделяте? (%)

Според вас, правото на
аборт е: (%)

11,4

10,5

89,5

88,6

Абортите трябва да бъдат
разрешени, жената и партньорът й
трябва да имат правото сами да
решават този въпрос

Правото на аборт е чисто човешко
право на всяка жена

Абортите трябва да се забранят,
жената и партньорът й не могат
самоволно да решават този въпрос

Дълг на жената е да роди детето, ако
е заченала, не трябва да има право на
аборт

Кое от следните мнения е най-близко до
вашето? (%)
2,4
11,5

86,1

Най-добре е жената да се предпазва от нежелана бременност, но ако такава
се случи, тя трябва да има правото да реши да направи ли аборт или не
Жената може да се предпазва от нежелана бременност, но ако такава се
случи, тя трябва да роди, без да има право на аборт
Изобщо не трябва да се използват контрацептиви, жените трябва да раждат,
когато забременеят

По ваше мнение, необходимо ли е в училище да бъдат
въведени часове по здравно, вкл. сексуално възпитание,
за да могат учениците да бъдат по-информирани и да
имат по-отговорно поведение? (%)

4,5
19,4

76,1

Да, необходимо е - тази информация трябва да се предоставя от
специалисти, тийнейджърите да могат да се съветват и консултират с тях
Не, днес има много източници на информация, не са необходими такива
часове
Такива часове ще развратят децата и ще прокарват чужди влияния

Според вас, какви ще бъдат ефектите, ако бъдат
забранени абортите? (%)
Ще нарасне броят на нелегалните
аборти с всички рискове за здравето на
жените

72,7

Ще има повече родени, но изоставени
деца

54,6

Ще нарасне бремето и натискът върху
жените, ако забременеят
Ще се раждат повече деца, които ще
бъдат отглеждани от своите родители

20,0

9,3

Ще се реши демографската криза в
страната

5,5

Връзките между мъжа и жената, и вътре в
семейството ще станат по-здрави

4,6

Не мога да преценя

9,4

По ваше мнение, какви са основните причини за
демографската криза в страната? (%)
Ниските доходи в България, които карат
много млади хора да заминават да работят
в чужбина
Желанието на много българи да имат помалко деца, но да им осигурят по-добро
образование и условия за живот

82,1

57,6

Застаряването на населението заради
миграцията на по-млади хора

56,7

По-малко жени в детеродна възраст

17,0

Нахлуването на различни западни идеи,
които разрушават традиционното
семейство

14,5

Това е световен процес, раждат се по-малко
деца

Абортите

Не знам, не мога да преценя

12,4

4,5

1,9

Ако една жена иска да направи аборт по желание, как
според вас трябва да бъде заплащан той в болниците? (%)

26,3

51,9
21,8

Да се заплаща от Здравната каса, ако жената си плаща здравните
осигуровки
Независимо дали жената е осигурена или не, да заплаща тази процедура,
тя да не се поема от Здравната каса
Без мнение, не мога да преценя

