
3. "Help me to be like the others" / „Помогнете ми да съм като 
другите” 
София е 14 годишно момиче с леко умствено изоставане. Миналата година тя е поставена в 
изолация от нейните съученици. Майка й разбира какво се случва, когато вижда дъщеря си 
съвсем сама на партито за края на срока. До тогава тя не е осъзнавала ситуацията, защото 
София никога нищо не е споделяла. София се държи доста детински и дори си играе с кукли в 
междучасието. Поради това останалите момичета на нейна възраст странят от нея. Майката на 
София започва да разпитва и успява да идентифицира една конкретна съученичка, Марта, която 
манипулира останалите и ги убеждава да обърнат гръб на София. Някои от съучениците на 
София казват на майка й, че Марта им е казвала да нямат нищо общо със София, защото е 
глупава и ако играят с нея и те ще изглеждат глупаво. Те правят каквото им каже Марта, защото 
се страхуват, че тя ще успее да изолира и тях и ще ги остави без приятели. Тази година Марта 
все още се опитва да изолира София и се грижи за това останалите момичета да не разговарят с 
нея и да не се включват в заниманията й. Тя е обсебена от темата „София” и казва на всички, че 
я мрази и че няма да спре докато София не остане напълно сама. Тя никога не оставя София 
сама. Винаги я чака да направи някаква грешка, за да може да й се присмее и да накара и 
останалите да направят същото и да се смеят на нейните грешки или навици (като гризане на 
ноктите). Тя дори пита една от новите приятелки на София как би могла да бъде приятелка с 
някого, който си пъха пръстите в носа като малко момиче (което не е вярно). Майката на София 
разговаря с майката на Марта, която казва, че става дума за момичешки закачки. Подобен 
отговор получава и от училището. Според училището е много трудно да се приеме това, което 
София и майка й казват, защото няма никакво физическо насилие. Майката на София е много 
разтревожена за психическия тормоз, който търпи дъщеря й и се опитва да я накара да споделя 
повече с нея и да й разказва повече подробности макар и със слаб успех. Майките на другите 
съученици на София също разговарят по въпроса. Те се опитват да накарат дъщерите си да 
споделят с тях какво точно се случва, но не успяват да получат много информация.  
Съучениците на София не се намесват по никакъв начин. Те игнорират ситуацията, за да не се 
случи същото и на тях. Учителите също се оказват неспособни да осъзнаят проблема и смятат, 
че трябва да се намесват единствено в случаи на физическо насилие. Майката на Марта не 
приема никакви критики по отношение на дъщеря си. Тя винаги ще твърди, че дъщеря й е много 
добра. Родителите на София смятат, че на първо място трябва да говорят с дъщеря си, а след 
това и с майките на останалите момичета от училището. Други казват, че е по-добре да не се 
вземат никакви мерки, защото това само би довело до още по-тежка изолация и смятат – 
пренебрегването на проблема е определено по-лесно от опитите за неговото разрешаване. 


