
9. Unwanted Pregnancy / Нежелана бременност 
Д и Е са съученици във втори гимназиален курс. По време на учебната година те стават гаджета 
и Е забременява. Д и неговото семейство – родителите му, които са държавни служители и девет 
годишния му брат – искат Е да направи аборт, защото смятат, че бебето ще създаде проблеми 
на младите в бъдеще. Родителите на Е, които са предприемачи с магазин в града, са много 
религиозни и считат аборта за престъпление. Те убеждават Е да задържи плода и да продължи 
обучението си в училище и в университет. Те обещават да й помагат в отглеждането на детето. 
Сега, една година по-късно, Д и Е все още са ученици в същото училище, а освен това са и 
родители. Д е припознал детето, но всеки живее при своите родители. Д и неговите родители 
посещават детето всяка неделя. 
Д е безразличен към училищните уроци. Той има много отсъствия, а поведението му създава 
проблеми на учителите, които го определят като невъзпитан бунтар. Е е ученичка с високи цели, 
добри оценки, добро представяне, добра и обичана от учители и ученици. В отношенията си един 
към друг двамата млади родители в училище са безразлични.  
Е има сестра, М, която посещава първи курс в същото училище. М започва добре своето 
образование, но през годината тя започва да демонстрира безразличие към уроците, затваря се 
все повече и не желае да общува с връстниците си. Тя е често тъжна и показва признаци на 
изолираност. Скоро след Коледната ваканция М прави опит за самоубийство в тоалетните на 
училището, където е намерена с бележка до тялото: "Не търсете причини. Важното е моята 
сестра да е добре.” Тя е транспортирана до болницата, където за нея са положени нужните 
медицински грижи и два дена по-късно тя отново е на училище. Тя моли директора за разговор 
със специалист от младежкия консултативен борд.  
Тя разкрива, че Д я е изнудвал, че ще напусне сестра й ако тя откаже да има сексуални 
отношения с него. Тя се поддава на заплахата и Д периодично определя мястото и времето на 
техните сексуални срещи. В един момент той я заплашва, че ще разкрие всичко на сестра й ако 
М откаже да взема наркотици с него. Когато изнудването достига до там, М прави опита за 
самоубийство. Тя никога не е говорила за това, но сега моли за помощ, за да не бъде наранена 
сестра й.  
Съветникът от консултативния борд информира директора на училището и родителите на 
младежите. Д е включен в програма за справяне със зависимости от наркотици по негово 
съгласие. Няколко месеца по-късно Д изразява съжаление за действията си, а М изпитва 
облекчение. И двамата молят нищо да не се казва на Е. Тримата ученици сега са завършили 
своето обучение в училище и са постъпили в университет.  
Обяснението, че М е направила опит за самоубийство заради сексуален тормоз е достатъчно за 
училищната общност и директорът и учителите не проучват въпроса повече. М сама моли 
директора за разговор с консултант. Последният информира директора и родителите за 
положението на двамата ученици.  
Д получава специализирана помощ, за да се справи със зависимостта си, а М получава подкрепа 
и съвети от консултанта.  
Други власти не са замесени, защото М не желае това. 


