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Предговор

Преди седем години на Европейския съвет в Солун държавните и правителствените 

ръководители призоваха за повече дискусии между държавите-членки относно 

интеграцията с цел обмен на опит. Европейската комисия в сътрудничество с 

националните центрове за контакт относно интеграцията: експерти, които се срещат 

редовно, решиха да изготвят наръчник за добра практика.

Днес ви представяме третото изданиe на наръчника. То обхваща въпроси от 

първостепенно значение: „средствата за масова информация и интеграцията“, 

„повишаване на осведомеността и овластяване на имигрантите“, „платформи за 

диалог“, „придобиване на гражданство и упражняване на активно гражданство“, 

„младите имигранти, образование и пазар на труда“. Почти 600 експерта от 

правителствата, както и от гражданското общество работиха в продължение на 

около година и половина с цел обмен на идеи по тези въпроси от първостепенно 

значение. Резултатът е широк набор от вдъхновяващи, конкретни примери, които 

се съдържат в настоящото издание на наръчника. Този наръчник обаче не е резултат 

единствено от работата на експертите. Седем години, три издания, четиринайсет 

технически семинара, участието на няколкостотин души: всички тези елементи 

доведоха до създаването на взаимосвързана, добре функционираща общност от 

работещи в областта хора.

В тази област продължават да съществуват предизвикателства, но наръчникът ни 

доближава до намирането на решения за разрешаването им. В предишните издания 

ние обърнахме внимание на въвеждащи програми, гражданско участие, показатели, 

интегриране в политиките, жилищно настаняване в градовете, икономическа 

интеграция и управление на интеграцията. В настоящото трето издание бяха 

включени почти всички значими области, посочени в „Общите основни принципи“, 

договорени от държавите-членки през 2004 г. 

Общността по въпросите за интеграцията нараства. Миналата година бе открит 

форум, достъпен за всички — eвропейски уебсайт за интеграцията. Бяха прибавени 

стотици примери за добри практики, които да вдъхновяват и които често водят до 

нови, отлични идеи и проекти. Някои от тях са финансирани от Европейския фонд за 

интеграция. 
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С настоящото трето издание и с откриването на уебсайта ние приключваме 

първата фаза от Общата програма за интеграция от 2005 г. Договорът от Лисабон 

ни насърчава да изготвяме мерки, които да предоставят инициативи и подкрепа 

за действия на държавите-членки за поощряване на интеграцията. Благодарение 

на тласъка на Програмата от Стокхолм, министерските конференции относно 

интеграцията и дебатите в Европейския форум за интеграция ние навлизаме в 

динамичен работен етап за постигане на обща цел — добруването на всички граждани 

в едно разнообразно общество. Европейската комисия е изцяло ангажирана с този 

процес.

      

 Джонатан Фол

 Генерален директор

 ГД „Правосъдие, свобода и   

 сигурност“ 

 Европейска комисия
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Въведение

Наръчникът по интеграция съдържа поуки и добри практики, извлечени от опита 

на лицата, отговорни за разработването на политиката и работещите в тази област 

в цяла Европа. Като събира и представя конкретни примери от различни области на 

интеграцията на имигранти, наръчникът се вписва в по-широк процес на изготвяне на 

политиката в сферата на интеграцията в Европейския съюз (ЕС), особено развитието 

на Европейската рамка за интеграция.

Както и при предишните изданиe на наръчника, третото издание включва комбина- 

ция от „съществени“ и „методологични“ теми. То включва три тематични предмета и  

три управленчески подхода. Главите за ролята на средствата за масова информа-  

ция, придобиването на гражданство и упражняването на активно гражданство, как - 

то и за опита на младите имигрантитe в образователната система и на пазара на 

труда, представят практиките и поуките, извлечени в тези конкретни области. 

Главите за европейския обмен на информация и добра практика, повишаването 

на осведомеността и овластяването, както и за платформите за диалог, изследват 

структурите и механизмите, използвани при прилагането на успешни стратегии 

за интеграция във всички сфери на политиката. Третото издание се основава на 

поредица от технически семинари, чиито домакини бяха министерствата, отговорни 

за интеграцията, във Виена (ноември 2007 г.), Париж (ноември 2007 г.), Атина (март 

2008 г.), Дъблин (май 2008 г.), Лисабон (ноември 2008 г.) и Талин (февруари 2009 г.).

Процъфтяваща Европа си поставя за цел да осигури дългосрочното благополучие 

на всички членове на своите многообразни общества. Различни групи имигранти 

ще продължат да пристигат и да се установяват в европейските общества, докато те 

самите са в процес на преобразуване под влиянието на социално-икономически и 

демографски промени. 

Политиките за интеграция имат за цел да доведат с течение на времето до доближава - 

не на социалните резултати до всички. Това изисква активното участие на всички 

граждани и пребиваващи лица — както от имигрантски, така и от неимигрантски 

произход. Те могат да дадат своя принос за социалния, икономическия, културния и 

гражданския живот на обществото, като използват своите умения и компетенции. 

Отделните хора развиват капацитет за учене през целия живот и са носители на 

промяната за интегриращите се общества. Сходните права и задължения правят 

участието възможно, както и отварянето на институциите от общ характер. 

Пребиваващите лица от имигрантски произход могат да се натъкнат на трудности, 

свързани с техния произход, условията на настаняване или дискриминацията. 

Пребиваващите лица, които не са от имигрантски произход, може да се натъкнат на 
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трудности при съвместния живот със своите нови съжители, приспособявайки се 

към увеличаващото се многообразие около себе си и търсейки нови концепции за 

гражданство и участие.

Договарят се нови форми на активно гражданство чрез отстраняване на пречките 

и със съдействието на посредници на социалната интеграция. Публичните органи, 

гражданското общество и частният сектор помагат на самите себе си и на процеса на 

интеграция, ставайки „учещи се организации“. Те получават познания за други култури 

и действат активно за задоволяване на променящите се потребности в условията на 

социална динамика и за благополучието на своето все по-многообразно население.

Първа глава се различава от останалите глави, тъй като представя как обменът 

на информация и добра практика се осъществява понастоящем чрез насоченото 

към интеграция европейско сътрудничество. Няколко примера от практиката се 

отнасят до дейността на равнище ЕС, а не до националните практики. В главата се 

говори за установяване на правни стандарти и се отчита тяхното изпълнение. В нея 

става дума и за поставяне на политически приоритети на европейско равнище и се 

дава кратко описание на основните елементи на Общия дневен ред за интеграция, 

като eвропейския уебсайт за интеграцията и Европейския форум за интеграция. 

По-специално тя описва обсъжданията по наръчника, включително трите поредици 

от технически семинари, довели до три издания на наръчника за лицата, отговорни за 

разработването на политиката, и работещите в тази област. 

Във втора глава тематичният акцент е поставен върху ролята на средствата за масова 

информация в интеграцията на имигрантите. В либералните демокрации, които 

гарантират свобода на пресата, ролята на средствата за масова информация е 

да предлагат информация, обучение и забавление. Те действат като платформа 

за открита и честнаs комуникация относно положителните и отрицателните страни 

на социалните реалности, включително миграцията. Медиите разполагат с мощни 

инструменти за въздействие върху поведението в обществото и за предоставяне на 

информация на всеки член на обществото, включително имигрантите. Медийните 

организации се учат да разбират потребностите на една все по-многообразна 

аудитория, да отстраняват пречките и да разкриват възможностите в своята професия 

и в своите организации за хора от имигрантски произход. Медийните професионалис - 

ти, правителствата, политиците, обществеността, организираното гражданско общест - 

во и частните предприятия, всички те имат своята роля тук.  В тази глава са изложени 

стратегиите за развитие на компетенциите на заинтересованите от интеграцията 

страни в света на средствата за масова информация.

Трета глава прави връзка между повишаване на осведомеността на обществеността 

и овластяване на имигрантите като два взаимно допълващи се подхода. И двата дават 

своя принос за идеята, че социалната интеграция действа като двупосочен процес 

на взаимно приспособяване между имигрантите и широката общественост. Чрез 
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повишаване на осведомеността лицата, отговорни за разработването на политиката, 

и работещите в тази област увеличават информираността на широката общественост 

по въпросите на интеграцията и чувствителността към благополучието на всички. 

Осведомеността допринася за овластяването, тъй като съответните конкретни групи 

си съставят по-информирано становища относно многообразието и са овластени за 

по-активно участие в промяната на становища. Овластяването помага на имигранти - 

те да си помогнат сами. То изхожда от познаване на собствените потребности на 

имигрантите и увеличава техните ресурси и възможности в тези области. Това дава 

възможност на имигрантите и имигрантските организации да правят по-информиран 

избор и да действат по-активно за промяна, свързана с интеграцията. Овластяването 

допринася за осведомеността, тъй като проектите почват да осъзнават и използват 

уникалните умения на имигрантите за повишаване на осведомеността. Тези две 

концепции водят до често взаимодействие между всички заинтересовани: като 

доброволци, чрез достъп до водещите институциите и нови организационни 

партньорства, а също и  като граждани, чрез участие в изготвянето на политиката за 

интеграция и нови форми на местно гражданство и гражданство в общността.

Четвърта глава представя платформите за диалог като един от инструментите за 

активиране на интеграцията. Те насърчават дългосрочното взаимно разбирателст - 

во и доверие и могат да предотвратяват и разрешават конфликти сред и между 

имигранти, постоянно пребиваващи лица, граждани от имигрантски и неимигрантс - 

ки произход, както и между тези различни групи и правителството. Главата очертава 

всяка стъпка в процеса на създаване и управление на специално създадени и 

по-постоянни платформи за диалог. Тя разглежда какви практически пречки 

работещите в тази област трябва често да преодоляват и каква посредническа роля 

може да се предвиди за един ръководен публичен орган или за една организация на 

гражданското общество. Успешната платформа поддържа открит и толерантен обмен 

на мнения и, ако е направена добре, помага на участниците да намерят допирни точки 

за сътрудничество при посрещане на потребностите на тяхната общност. Започвайки 

там, където ролята на платформата за диалог свършва, следващите стъпки може да 

доведат до създаване на нови мрежи между хората и организациите по места, което 

им дава споделено чувство за идентичност и за заинтересованост от благополучието 

на техните съседи. 

Пета глава проучва придобиването на гражданство чрез насочен към гражданите 

подход към интеграцията. Имигрантите, които виждат своето бъдеще в дадена 

държава, са заинтересовани да живеят там с равни права, задължения и възможности 

за участие. Държавите-членки на ЕС, които стават държави на имиграция, имат 

интерес от пълно социално-икономическо и политическо включване чрез повишаване 

на процента на натурализация на постоянно пребиваващите лица, първо поколение 

и гарантирано придобиване на гражданство за техните деца, родени в страната. 

Установени и отстранени са някои пречки в традиционното законодателство за 
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гражданството, които непреднамерено изключват или разубеждават кандидати - 

те. Намален е броят на елементите от административната процедура, които е 

най-вероятно да забавят или нарушат процеса. Това води до по-голяма ефективност 

на изпълнението и до по-голямо удовлетворение от услугата сред бъдещите гражда - 

ни. Един от компонентите за улесняване на процедурата, който е получил по-висок 

приоритет в няколко държави-членки, е повишаване на участието и на интереса сред 

широката общественост. След придобиването на гражданство, насърчаването на ак - 

тивно гражданство у новите и старите граждани им дава възможност да формират 

споделеното бъдеще на едно многообразно общество. Активното гражданство 

обединява множеството самоличности на своите членове и им дава възможност да 

дадат своя принос в икономическия, социалния, гражданския и политическия живот 

на държавата.

Шеста глава разглежда различните стратегии за подобряване на успеваемостта 

в училище и резултатите на пазара на труда при младите имигранти. Работещите 

в тази област научават, че пристрастията в училищната система или отделни 

социално-икономически фактори и езиковите умения могат да окажат значително 

влияние върху възможностите и предизвикателствата, пред които учениците от 

имигрантски произход са изправени на всеки етап от своето образование от 

детството до младостта. Мерките могат да увеличат възможностите на самите млади 

имигранти, както и на институциите от общ характер, отговарящи за задоволяване 

на образователните потребности на всички ученици — както имигранти, така и 

местни. В съчетание с интензивно междукултурно образование, този подход 

създава нови и по-добри форми на участие във все по-многообразните училища и 

техните общности.  Повишаването на качеството и ефективността на образованието и 

обучението, както и осигуряването на достъп до тях за имигрантите създават повече 

и по-добри възможности за професионално развитие, а това засилва икономическата 

конкурентоспособност на държавата и социалното сближаване в нея.
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Глава 1. 
Европейски обмен 
на информация и добра практика
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Европейски обмен на информация и добра практика

Темата за имиграцията и интеграцията, която отначало интересуваше 

малцина специализирани заинтересовани страни, сега заема челно място в 

дневния ред на много повече, при това различни организации. Националните 

и субнационалните политики в много области на интеграцията се намират все 

повече под въздействието на решения, взети на равнището на ЕС. Изготвянето 

на политики на ЕС може да бъде дълъг и сложен процес при различни 

равнища на участие на националните правителства, гражданското общество и 

институциите на ЕС. Европейската комисия играе ключова роля, често пъти 

като инициатор и координатор. За да разберат собственото си положение 

лицата, отговорни за разработването на политиката, и работещите в тази 

област на местно, регионално и национално равнище трябва да знаят как 

се формират политиките на европейско равнище и да бъдат в състояние да 

участват в европейските механизми за сътрудничество. 

Първата част на тази глава представя накратко как работи понастоящем ев - 

ропейското сътрудничество, насочено към интеграцията. Стандарти на правото 

на Европейската общност са установени в области, които имат силно въздействие 

върху интеграцията на имигрантите. Правното сътрудничество по въпросите на 

интеграцията се развива успоредно с нови политически ангажименти и техническо 

сътрудничество. В рамка, съгласувана с Европейската комисия, структуриран обмен 

на информация между националните центрове за контакт по интеграцията и Комисия - 

та предоставят необходимата информация за срещите на министрите, отговарящи 

за интеграцията. Техните заключения очертават приоритетите за нови области 

на европейско сътрудничество, което да се прилага и финансира чрез проекти на 

различни групи от заинтересовани страни и местни, регионални и национални органи 

в цяла Европа. 

Извън обсега на тази глава е да навлезе в по-широкия контекст на включване 

на интеграцията в политиките на ЕС, на което беше посветено Съобщението на 

Европейската комисия от 2005 г. относно обща програма за интеграция. Така 

например други области на европейското сътрудничество се заеха с интеграцията 

на различни категории имигранти, в това число бежанци, като култура, образование, 

трудова заетост, предприемачество, равни възможности, здравеопазване, езиково 

многообразие, обществено мнение, научни изследвания, социална интеграция и 

градска политика. Овен това работата на две независими агенции на ЕС е свързана с 

интеграцията на имигрантите: Агенцията за основни права на ЕС  (АОП), със седалище 

във Виена и изградена на базата на Европейския център за мониторинг на расизма 

и ксенофобията (ЕЦМРК), и Европейската фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (EUROFOUND) със седалище в Втората. Дъблин част на тази глава 

описва трите поредици от технически семинари, в резултат на които се появиха 

трите издания на европейския наръчник по интеграция за лицата, отговорни за 

разработването на политиката, и работещите в тази област. Чрез събирането и 

представянето на конкретни примери от различни области на интеграцията на 
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имигранти наръчникът е в помощ на по-крупния процес на развитие на Европей - 

ската рамка за интеграция.

1.1. Европейско сътрудничество, насочено към 
интеграцията

През последното десетилетие националните правителства на държавите-членки на 

ЕС се ангажираха да увеличат компетенциите и работните програми на институциите 

на ЕС за интеграцията на законно пребиваващи граждани на трети държави. 

Поставяне на стандарти

Юридическите компетенции на ЕС в областите на свободата, сигурността и 

правосъдието бяха увеличени съгласно Договора от Амстердам от 1997 г. Когато 

той влезе в сила през 1999 г., държавите-членки се споразумяха в съответствие със 

заключенията от Европейския съвет в Тампере, че целта на по-дейните политики за 

интеграция ще бъде да гарантират справедливо третиране на имигрантите, идващи 

извън ЕС, които живеят законно в държава от ЕС. Държавите ще осигурят за тези 

граждани на трети държави права и задължения, които да се доближават максимал - 

но до тези на гражданите на ЕС. На тях освен това ще бъде предложена възможността 

да получат гражданството на държавата, в която пребивават. 

Прието бе законодателство на Общността, което въвежда европейски стандарти в 

някои области с въздействие върху интеграцията. 

Бяха приети два законодателни акта с въздействие върху интеграцията, а именно:

Директива 2003/86/ЕО от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на 
семейството 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:BG:HTML

Директива 2003/109/EО от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно 
пребиваващи граждани на трети държави

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:BG:HTML  
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От името на Европейската комисия мрежата от академични експерти „Одисей“ предприе 
проучвания върху изпълнението на тези директиви. Докладите са публикувани на адрес:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Освен това бяха приети два антидискриминационни законодателни акта, а именно:

Директива 2000/43/EО от 29 юни 2000 г. (директивата относно прилагане на принципа 
за равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:bg:HTML 

Директива 2000/78/EО от 27 ноември 2000 г. (директивата за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:BG:HTML 

Създадената от Европейската комисия мрежа от независими правни експерти по 
въпросите на недопускане на дискриминация предоставя консултации и съдействие 
на Комисията и на държавите-членки относно транспонирането и изпълнението на 
тези два правни инструмента.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=bg

Определяне на приоритетите

Политически ангажименти бяха поети и от националните правителства, които из - 

ползват европейското сътрудничество, за да се споразумеят по общите приоритети 

на своите действия. В съответствие със заключенията на Съвета от 2004 г., държавите-

членки приеха Общи основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите. 

Те са изброени в приложение 1.

Общите основни принципи имат за цел: 

да помагат на държавите-членки при формулиране на политиките за интеграция, •	

като им предложат опростен, необвързващ наръчник, чрез който те могат да 

направят оценка на собствените си усилия;

да служат като основа за проучване на държавите-членки как общностните, •	

националните, регионалните и местните органи могат да си взаимодействат при 

разработването и прилагането на политики за интеграция; 

да помагат на Съвета да обсъди и с течение на времето да приеме механизми и •	

политики на равнище ЕС, в помощ на политическите усилия за интеграция на 

национално и местно равнище.

Нови политически ангажименти и приоритети за европейското сътрудничество се 

приемат на всяка европейска конференция на министрите, отговарящи за интеграцията. 

Три такива се състояха в Грьонинген (2004 г.), Потсдам (2007 г.) и Виши (2008 г.), като 

следващата ще се състои по време на испанското председателство през 2010 г.
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Техническо сътрудничество

Техническото сътрудничество в областта на интеграцията беше установено съгласно 

Хагската програма — петгодишната работна програма, приета от държавите-членки 

на ЕС за по-тясно сътрудничество с цел укрепване и развитие на общо пространство 

на свобода, сигурност и правосъдие. Нов импулс в този област ще бъде даден със 

Стокхолмската програма за периода 2010—2014 г. 

Съобщението на Комисията от 2005 г. „Общ дневен ред за интеграция“ беше 

първата стъпка от страна на Комисията за създаване на съгласувана европейска рамка. 

Предоставянето на механизми за сътрудничество на ЕС, за да могат заинтересованите 

страни да обменят опит и информация между държавите, ще насърчи държавите-членки 

да реализират на практика Общите основни принципи и да увеличат усилията си за 

интеграция. Механизмите, описани в този раздел, са крайъгълните камъни на тази рамка. 

През 2002 г. националните центрове за контакт по интеграцията (НЦКИ) бяха обединени 

като междуправителствена мрежа на равнището на ЕС за обмен на информация 

между представителите на националните министерства, отговорящи за интеграцията, 

и Европейската комисия. Мрежата има за цел да структурира и да засили 

изпълнението на техническото сътрудничество, да определи общи цели, да 

постави целеви показатели или критерии и да укрепи сътрудничеството между 

националните и общностните политики. 

Комисията организира обмена на информация и изготви няколко сравнителни 

публикации относно политиките и практиките за интеграция в целия ЕС. Трите ѝ 

годишни доклада за миграцията и интеграцията в Европа съдържаха информация, 

предоставена до голяма степен от НЦКИ, относно политиките и статистическите 

данни и за прилагането на Общите основни принципи на интеграция. Наръчниците по 

интеграция за лицата, отговорни за разработването на политиката, и работещите в тази 

област бяха основните фактори за обмена на информации и практики, подпомаган от 

НЦКИ.

Европейският уебсайт за интеграцията издига структурирания обмен на информация 

на по-високо равнище. Уебсайтът е предназначен за всички заинтересовани страни 

и предоставя публичен „вход“ за обмен на информация и практики между всички 

държави-членки и обхваща всички измерения на интеграцията. Той има за цел да 

насърчи политиките и практиките за интеграция чрез споделяне на успешни стратегии 

и подпомагане на сътрудничеството между правителствата и организациите на 

гражданското общество в целия ЕС. Уебсайтът е всеобщо достъпен и дава възможност 

на посетителите да споделят добри практики, да откриват възможности за финансиране 

и да намират партньори за проекти, да останат в крак с последните развития на 

общностно, национално и местно равнище и да поддържат връзка с членове на 

европейските кръгове, работещи по въпросите на интеграцията. Действайки като мост 

между работещите в областта на интеграцията и лицата, отговорни за разработването 

на съответната политика, европейският уебсайт за интеграцията предлага „интеграция 
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на една ръка разстояние“ с висококачествени материали от цяла Европа и 

насърчаване на общността от работещите в областта на интеграцията.

Ето какво предлага този уебсайт (www.integration.eu):
сборник от иновационни „добри практики“ за интеграцията, представени по - 
ясен и съпоставим начин: практиките са взети от европейски и национални 
проекти, местни органи и организации на гражданското общество. Те са събрани 
с помощта на общ модел, така че могат лесно да бъдат сравнявани;
развития на равнище ЕС, като нови директиви на ЕО, заключения на Съвета, - 
съобщения на Комисията;
информационни листовки за отделните държави с последна информация относно - 
законодателството и политическите програми; 
инструменти като „намери партньор за проект“, който е в помощ на работата - 
в мрежа и разработването на общи проекти.  Тук има от основни данни за 
организациите, работещи в областта на интеграцията, до списъци на регистрирани 
в уебсайта хора, които искат да споделят подробности за себе си;
информация относно възможности за финансиране: актуалността на - 
информацията е важно изискване към евентуалните ползватели на портала. 
На уебсайта е събрана информация за различни възможности за финансиране 
от Европейската комисия, предоставяни на работещите в тази област, и се 
популяризират програми за финансиране, изпълнявани от държавите-членки и от 
частни фондации;
голяма документационна библиотека, съдържаща доклади, политически - 
документи, законодателни актове и оценки на въздействието;
дискусионни форуми: насочваният интернет форум предлага резюмета от - 
писма, така че абонатите да могат да прегледат новите и бързо да решат дали да 
отговорят;
редовно актуализирани новини и събития: редовен бюлетин, изпращан по - 
електронна поща, насочва вниманието към полезни основни материали и примери 
от практиката, свързани с текущите събития;
набор от връзки към външни уебсайтове.- 

Този уебсайт беше открит от Европейската комисия на първото заседание на 

Европейския форум за интеграция през април 2009 г. Форумът се развива в 

сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, който изготви 

проучвателно становище относно ролята на гражданското общество за насърчаване 

на политиките за интеграция.

Форумът предлага механизъм за консултации между гражданското общество и 

Европейската комисия. Общата програма на ЕС потвърди, че всеобхватният подход 

към политиката за интеграция изисква по-голямо участие на европейско ниво 

на заинтересовани страни от всички равнища на управление. Форумът е един от 

инструментите за включване на субектите на гражданското общество в този процес. 
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Z

„Интегриране на градовете“ — подобен процес на градско равнище, установи връзка 
между Европейската комисия и Евроградове — мрежата на големите европейски 
градове. Редицата годишни конференции прокарват мост между многобройните 
равнища на управление и излагат нови идеи за практическото прилагане на Общите 
основни принципи. 

www.inticities.eu/ 

Европейският форум за интеграция ще даде думата на представители на гражданското 

общество по въпросите на интеграцията, по-специално свързаните с програмата на 

ЕС за интеграция, и ще даде възможност на Комисията да играе активна роля в тези 

дискусии. Форумът ще създаде добавена стойност като допълнителен източник на 

информация, консултации, обмен на опит и изготвяне на препоръки. Общите основни 

принципи на интеграция ще бъдат ръководно начало за дейността на форума. 

„Европейските модули“ бяха приети от държавите-членки на министерските 

конференции в Потстдам и Виши като ново средство за по-нататъшно развитие 

на обмена на информация и добра практика. Модулите за най-важните въпроси 

на интеграцията са замислени като практически инструменти в помощ на лицата, 

отговорни за разработването на политиката, и работещите в тази област. Резултатите 

може да бъдат стандарти, критерии за съпоставяне, партньорски оценки и други 

инструменти, както и полезни практически указания за успешно прилагане. Те са 

един от начините да се придвижи напред и да се доразвие работата, която е вече 

извършена в различните форми на европейско сътрудничество по интеграцията, 

включително трите издания на наръчника. 

Един от основните приоритети за бъдещото сътрудничество по политиката за 

интеграция е разработването на инструменти за оценка и съпоставяне. Лицата, 

отговорни за разработването на политиката, могат да гарантират, че политиките 

им за интеграция се основават на практиката и данните от провеждане на оценки 

на въздействието, извършване на самооценки и партньорски оценки, както и на 

събиране на обществени и труднодостъпни имигрантски мнения. Показателите могат 

да се окажат полезни за тази цел.

Общият основен принцип 11 призовава за разработването на „показатели и 

механизми за оценка, за да се приспособи политиката, оцени напредъкът и да 

се направи обменът на информация по-ефективен.“ Този общ основен принцип 

изразява необходимостта от инструменти и критерии за повишаване капацитета 

на правителството да оценява приложимостта, ефикасността, ефективността, 

устойчивостта и въздействието на политиките и практиките. Умножаващите се 

призиви на равнище на ЕС за оценки въз основа на показатели бяха свързани с 

нови възможности за финансиране за сравнителни показатели и рамки за оценка. 

През последните петнайсет години Европейската комисия е подпомогнала шест 

изследователски проекта относно различните видове показатели, както и 

проучвания за изпълнимост на разработването на обща за ЕС рамка за сравнение.
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Целеви финансови инструменти

Приоритетите, свързани с интеграцията,  бяха отразени в няколко основни 

финансови програми, като Европейския социален фонд, в областите на развитието 

на градовете, образованието и културата. Колкото до политиките за интеграция, 

насочени към законно пребиваващи граждани на трети държави, първият кръг на 

финансирането постави ударението върху транснационалните мерки на програмата 

„Интеграция на граждани от трети държави“ (18 милиона евро, изразходвани за 64 

проекта за периода от 2003 до 2006 година). Тези проекти допринесоха за развитие на 

техническото сътрудничество чрез насърчаване на диалога с гражданското общест - 

во, практики на оценка и изграждане на мрежи на равнището на ЕС. След 2007 г. 

Европейският фонд за интеграция на граждани на трети държави (825 милиона 

евро за периода 2007—2013 г.) финансира годишни програми на държавите- 

членки (93 % от общия бюджет), както и мерки на Общността (7 %).

Общата цел на Фонда за интеграция е да подпомогне усилията на държавите-членки 

да се даде възможност на гражданите на трети държави да изпълнят условията за 

постоянно пребиваване и да улеснят интеграцията си в европейските общества. 

За тази цел Фондът за интеграция съдейства за разработването и изпълнението на 

национални стратегии за интеграция във всички аспекти на обществото, по- 

специално като взема предвид принципа, че интеграцията е двустранен динамичен 

процес на взаимно приспособяване както от страна на имигрантите, така и от страна 

на гражданите на държавите-членки.

Съгласно член 3 от Решението Фондът за интеграция съдейства за постигането на 

следните конкретни цели:

улесняване на разработването и прилагането на процедури за приемане, •	

свързани със и подпомагащи процеса на интеграция на граждани на трети 

държави;

разработване и прилагане на процеса на интеграция на новопристигнали •	

граждани на трети държави в държавите-членки;

увеличаване на капацитета на държавите-членки да разработват, прилагат, •	

проследяват и оценяват политиките и мерките за интеграция на граждани на трети 

държави;

обмен на информация, най-добри практики и сътрудничество в държавите-членки •	

и между тях при разработване, прилагане, проследяване и оценка на политиките и 

мерките за интеграция на граждани на трети държави.
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1.2. Наръчникът

Идеята за европейски наръчник по интеграция се появи след Европейския съвет в 

Солун през юни 2003 г. Там държавните глави и правителствените ръководители 

подчертаха значението на развитие на сътрудничеството и обмена на информация 

в новосъздадената мрежа на НЦКИ, с оглед да се поучим едни от други. В отговор 

на този призив беше подготвен наръчникът, който да активизира и структурира този 

обмен. Акцията по наръчника беше замислена като продължителен и обстоен про - 

цес — като жив инструмент, който не само ще се усъвършенства стъпка по стъпка 

с времето, но и ще включва актуализации за нови развития, решения и резултати от 

оценки.

Намерението е лицата, отговорни за разработването на политиката и работещи - 

те в тази област да се основават на практиките и заключенията от наръчника, 

когато разработват и популяризират приоритети или инициативи. Общо казано, 

лицата, отговорни за разработването на политиката, формулират общите цели 

на интеграцията на своето равнище на управление, осигуряват ресурси, следят 

изпълнението и оценяват резултатите. Работещите в тази област превръщат целите  

в конкретни програми, определят целеви показатели и действат за тяхното постига - 

не. Извън обхвата на наръчника остава разработването на общо интеграционно 

законодателство и обща интеграционна политика. Предназначението му не е и да 

опише конкретни програми с много подробности. Всъщност всяка глава от трите 

издания на наръчника е посветена на основаващи се на практиката „ключови фактори 

за успех“ — един неизчерпателен каталог на добри практики от редица държави в ЕС, 

които отговарят на един или повече от тези фактори, както и набор от заключения. 

Фактът, че дадена страна се споменава във връзка с конкретни дейности, не изключва 

възможността подобни практики да се намерят и другаде в ЕС. Приложенията към 

наръчника обясняват как политиките могат да се превърнат в проекти и обратното, 

както и как лицата, отговорни за разработването на политиката и работещите в 

тази област, могат да се учат едни от други, с цел да подобрят на своите резултати 

в областта на интеграцията. 

Главите на наръчника се основават на резултатите от четиринайсет технически 

семинара, организирани от националните органи. Всяка държава-членка 

предлагаше като домакин технически семинар по даден въпрос от политиката или 

управлението на интеграцията и след това, съвместно с Европейската комисия и 

НЦКИ, избираше темите и говорителите на семинара от целия ЕС. 

Първото издание имаше три теми, отразяващи приоритетите, определени в 

Съобщението на Европейската комисия от 2003 г. относно имиграцията, интеграцията 

и заетостта. Семинарите в Копенхаген (февруари 2004 г.), Лисабон (април 2004 г.) и 

Лондон (юни 2004 г.) доведоха до създаването на три глави:

Въвеждане на новопристигнали имигранти и признати бежанци;•	
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Гражданско участие;•	

Показатели.•	

Второто издание започна с теми от Общите основни принципи и Общата програма на ЕС. 

Пет семинара в Талин (май 2005 г.), Рим (юли 2005 г.), Дъблин (октомври 2005 г.), Берлин 

(декември 2005 г.) и Мадрид (април 2006 г.) доведоха до създаването на четири глави:

Включване в политиките на въпроса за интеграцията на имигранти;•	

Жилищно настаняване в градска среда;•	

Икономическа интеграция;•	

Управление на интеграцията.•	

Настоящото трето издание продължава да предлага комбинация от съществени 

и методически теми за обмен. Шест семинара във Виена (ноември 2007 г.), Париж 

(ноември 2007 г.), Атина (март 2008 г.), Дъблин (май 2008 г.), Лисабон (ноември 2008 г.) и 

Талин (февруари 2009 г.) доведоха до създаването на следните глави:

Европейски обмен на информация и добра практика;•	

Средствата за масова информация и интеграцията;•	

Повишаване на осведомеността и овластяване на имигрантите;•	

Платформи за диалог;•	

Придобиване на гражданство и активно гражданство;•	

Млади имигранти, образование и пазар на труда.•	

За всеки семинар НЦКИ бяха приканени да изберат тричленна делегация, 

представляваща разнообразния опит и специализираните познания на тяхната 

държава по съответната тема (напр. регионални/местни органи, академици, експерти, 

неправителствени заинтересовани страни). Участници от всички държави-членки на 

ЕС, както и от страни извън ЕС, между които Австралия, Канада, Норвегия, Швейцария 

и САЩ, взеха участие в тези семинари. Около сто участници от всички краища на 

ЕС и от всички равнища в правителството и извън него, дадоха своя принос за 

всеки семинар. Всички те може да бъдат считани за „автори“ на наръчника, тъй като 

техните писмени материали и изказвания служат като важни източници на знанието и 

примерите, представени в главите. 

Комисията, НЦКИ и независимият консултант, групата за политика по миграция 

(ГПМ), могат да се разглеждат като „редактори“, които изготвят концептуалната рамка 

за семинарите, водят регистри на информацията, събрана на всеки семинар, създават 

рамка за оценка на избрани практики и извършват допълнителни проучвания. 

Независимият консултант написа редица тематични доклади като подготовка за 

всеки семинар и като рамка на обсъжданията, както и заключителен документ за 

семинарите. Тези документи бяха след това обсъдени от НЦКИ. Всички тези елементи 

образуват основните съставни части на наръчника. 

Първото издание беше представено на Министерската конференция по интеграция, 

проведена в Грьонинген на 9—11 ноември 2004 г. по време на нидерландското 



23Наръчник по интеграция

председателство. Вторият беше важна част от неформалната среща на министрите по 

интеграцията в ЕС, състояла се на 10—11 май 2007 г. по време на германското 

председателство. Посредством заключенията на Съвета държавите-членки на ЕС 

многократно приканиха НЦКИ и Комисията да продължат работата по наръчника и да 

разширят и приспособят разпространението му към целевите читатели. Поради тази 

причина беше взето решение наръчникът да се преведе на официалните езици на 

Съюза. И трите издания се намират на адрес: www.integration.eu.  Z
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Глава 2. 
Средствата за масова информация и 
интеграцията
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В либералните демокрации, които гарантират свобода на пресата, ролята на 

средствата за масова информация е да предлагат информация, обучение и 

забавление. Те действат като платформа за открита и честна комуникация 

относно положителните и отрицателните страни на социалните реалности, 

включително миграцията. Средствата за масова информация са мощно 

средство за въздействие върху поведението в обществото и за предоставяне 

на информация за имигрантската общност и останалата част от обществото. 

Европейските общества стават все по-многообразни в културно и езиково 

отношение в резултат на имиграцията, но тази промяна невинаги се отразява 

точно в средствата за масова информация — нито при представянето на 

имигрантите, нито при подбора на медийните професионалисти. 

Инициативите за създаване и запазване на средство за масова информация, което 

служи по-добре на културното многообразие на европейските общества и го отразява 

по-добре, не само ще насърчи равнопоставеността, но и ще помогне да се улесни 

интеграцията и да се постигне сближаване в обществото. Медийните организации и 

професионалистите, като органите за саморегулация, правителствата, политиците, 

обществеността, организираното гражданско общество и частните предприятия — 

всички те имат своята роля тук.  В тази глава са изложени стратегиите за развитие на 

компетенциите на заинтересованите страни в процесите на интеграция.

2.1. Предизвикателства и възможности в медийната среда

Глобализация

Глобализацията и технологичният напредък промениха самия характер 

на средствата за масова информация. Хората имат достъп до новинарски, 

информационни и развлекателни програми, произведени в държави от целия свят, 

както и до национално, регионално или местно произведените.  Хората имат достъп 

до информация чрез широк набор от медии — телевизия, вестници, списания, радио 

и интернет.  Увеличеният избор на средства за масова информация обяснява отчасти 

развитието на успоредни медийни пространства, където имигрантите в Европа 

могат да гледат сателитна телевизия, да слушат радиопредавания и да посещават 

новинарски уебсайтове и дискусионни форуми от своята държава или своя регион 

на произход, или от етнически медийни организации в Европа.  Имигрантите често 

смятат информацията от своите родни страни или региони за по-надеждна и 

заслужаваща доверие, отколкото медиите в приемната държава. Това може да доведе 

до нарушаване на междукултурните комуникации в обществото, което на свой 

ред да възпрепятства интеграцията. 
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Конкуренция

Глобализацията, съчетана с техническия напредък, означава, че медийните 

организации са изправени пред засилена конкуренция. За да оцелеят на 

конкурентния пазар, медийните организации трябва да гарантират, че продуктите 

им са съобразени с потребностите и желанията на техните потребители. Такъв все 

по-често е случаят с обществените радио- и телевизионни оператори, както и с 

частните медийни предприятия. В този смисъл конкуренцията представлява както 

възможност, така и предизвикателство за интеграцията. 

Комбинацията от технологични промени и сътресения в сектора доведе до 

по-несигурна среда на трудовата заетост и по-малко инвестиции в редакционно 

съдържание и обучение, което засяга журналистическите стандарти и качеството. 

Ограниченията във времето и бюджета прави по-трудно за медийните 

професионалисти да извършват обстоятелствени разследвания и двойна 

проверка на информацията. Освен това много доставчици на новини разчитат на 

старото клише „продава се лошата новина“, което насърчава сензационните истории 

и тревожните слухове за имиграцията. В резултат на това програмите и статиите 

са склонни да представят ситуацията по-малко видимо и достоверно; да показват 

имигрантите в стереотипни роли; рядко да включват имигрантите като новинарски 

фигури в медийни изяви, които не са свързани с имигрантите; и да разчитат на 

епизодично отразяване (отделни събития) вместо на тематично отразяване, което да 

даде предисторията и описанието, необходими за повече разбиране и съпричастност 

по имигрантските проблеми. 

Обратната страна на медала е, че имигрантите и техните потомци са нарастваща 

потребителска група в Европа. Имигрантите представляват потенциален ръст 

на големината и разпределението на аудиторията за медийните организации. 

Медийните организации трябва да гарантират, че продуктите им задоволяват един 

все по-многообразен в културно отношение пазар, ако искат да имат устойчиво 

присъствие на пазара. Ако основните средства за масова информация не успеят 

да задоволят ефективно потребностите и желанията на имигрантите, тогава 

присъствието на етническите медии ще нарасне, както и използването на сателитна 

телевизия, радиопредавания, новинарски уебсайтове и дискусионни форуми от 

държавите или регионите на произход. 

Отразяване на обществото в средствата за масова информация 

Медиите оказват въздействие върху обществените настроения спрямо имигрантите. 

Те обаче отразяват също така преобладаващите в обществото възгледи и поведения — 

някои толерантни, някои нетолерантни, други открито враждебни, а някои безраз - 

лични. По подобен начин подходът на средствата за масова информация към въпроси - 

те на миграцията и интеграцията варира от съчувствие до открито застъпничество 
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и от инцидентно и неволно пристрастие до преднамерена ксенофобия. Медий - 

ните организации може да бъдат насърчени да представят точно и честно имигран - 

тите в средствата за масова информация. От медиите не може обаче да се очаква 

да възприемат интеграционен подход, освен ако това не е в техен интерес. 

Регулация на средствата за масова информация 

Дискусиите за средствата за масова информация и медиите опират до основните 

права и свободи. Свободата на изразяване е основно право на всяка действаща 

демокрация и не трябва да се излага на риск. Това право, което е залегнало в член 10 

от Европейската конвенция за защита на правата на човека и в конституциите на 

много държави, дава възможност спорни идеи и дискусии да намират място в медиите, 

в това число и тези, които представят имигрантите в неблагоприятна светлина и които 

могат да попречат на интеграцията. Все пак роля на всяка действаща демокрация е 

също така да защити хората от расистки и ксенофобски език, който подбужда към 

омраза. Предизвикателството, пред което са изправени европейските общества, е 

да защитят хората от подбуждане към омраза, запазвайки същевременно правото 

им на свобода на изразяване. 

Саморегулация на средствата за масова информация, по-специално на печатните 

средства, наистина има, но тя е често критикувана, че не е достатъчно ефективна при 

ограничаването на неточни и сензационни репортажи и защитата на имигрантите 

от дискриминация. В сравнение с печатните средства за масова информация, 

общественото радио- и телевизионно разпространение е по-регулирано в някои 

страни и може да включва квоти за мултикултурно съдържание и прилагане на 

мерки за положителни действия. Съществуват граници на регулацията на радиото 

и телевизията в Европа, дължащи се на различните равнища на многообразие, 

различните концентрации на имигрантско население в държавата и мястото, което 

миграцията заема в политическия дневен ред. 

Средствата за масова информация по принцип вярват, че съществуващата 

регулация накърнява свободата на печата и независимата журналистика. От друга 

страна, засилената регулация се разглежда често като панацея от правителствата 

и организациите на гражданското общество. Много експерти са на мнение, че 

регулаторната рамка, необходима за постигане на справедливо и балансирано 

представяне на имигрантите в средствата за масова информация, е до голяма степен 

налице и че проблемите не се състоят в липса на закони, кодекси и указания, а в 

тяхното недостатъчно прилагане.

По-добро разбиране на медийните дейци

За много хора „медиите“ са едно лице. Такова опростяване е както неправилно, така 

безполезно.  Медийната среда е невероятно разнообразна, обхващаща различни 

равнища (световно, национално, регионално, местно), формати (телевизия, радио, 

печат и интернет), собственици и аудитории.
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Средствата за масова информация са, сами по себе си, цял свят и за дейците в област - 

та на интеграцията може да се окаже трудно да се ориентират в конгломерата от ме - 

дийни организации, всяка със свои собствени задачи и интереси.  Дейците в областта 

на интеграцията, които искат да въздействат на средствата за масова информация, 

трябва да разбират структурите и механизмите, при които медиите и медийните 

професионалисти трябва да работят, а това може да се постигне чрез детайлно 

описание на медийната среда, било то на местно, регионално, национално или 

европейско равнище. 

Медийният сектор е много сложен, тъй като има голям брой участници и дейци, 

които взаимно си влияят, сътрудничат и зависят едни от други. Сред заинтересованите 

страни са: законодатели, собственици на средства за масова информация, фирми за 

управление на медии, фирми производители, фирми за услуги, рекламни агенции, 

институти за проучване на аудиториите и рейтинга, организации за проучване 

на общественото мнение, агенции за набиране на персонал, учебни заведения, 

организации на потребители, организации на малцинства, работнически синдикати, 

учителски синдикати, религиозни организации, политически партии, лобистки гру - 

пи, журналисти, мениджъри на човешки ресурси, специалисти по изготвяне на програ - 

ми и лица, които формират общественото мнение. 

Дейците, които искат да очертаят своеобразна карта на медийната среда, трябва да 

имат предвид четири основни области:

Медийни организации, които произвеждат и излъчват 

Дейците в областта на интеграцията, които искат да направят средствата за масова 

информация по-разнообразни или се опитват да балансират представянето на 

имигрантите, трябва първо да определят с какъв вид медийна организация е 

най-подходящо да работят. Дали тя да е местна, регионална, национална или светов - 

на и дали да е обществена или търговска. Как и къде излъчва тя, какви са нейните 

цели и приоритети, какви са особеностите на тази медийна организация и какви 

са отношенията ѝ с другите организации. След това трябва да разберат в каква 

среда работи медийната фирма и кои са заинтересованите страни, например: кой 

е собственик на фирмата; какви са нейните политики (търговски, журналистически, 

програмни, по отношение на персонала, политики за многообразието, политики за 

намиране на спонсори и пиар, политически връзки); и кои посредници произвеждат 

и излъчват техните програми. Важно е също така по-добре да се разбере ролята на 

широкия спектър медийни професии и организационни отдели. 

Законодателни и контролни органи, които определят начина на работа на средствата 

за масова информация 

За балансираното представяне и борбата срещу расизма в средствата за масова 

информация е важно да се познават различните механизми за жалби срещу печата, 

които съществуват в медиите, журналистическите синдикати и в законодателството 
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срещу расизма. При работа с контролен орган е необходимо първо да се определи 

статутът на институцията. Пред правителствена институция ли отговарят по закон 

медиите, или пред институция, основаваща се на саморегулация от самите медии? 

Кога и за какво трябва медиите да осведомяват? Достъпни за широката общественост 

ли са тези сведения? Какви са отговорностите на контролния орган, ако средствата за 

масова информация не изпълняват изискванията? 

Потребители на средствата за масова информация 

Пасивната роля на потребителя на средствата за масова информация се разширява 

и става по-интерактивна. Потребителите на медиите участват все по-често в 

програмите, разработват свои собствени уебсайтове и действат като неформални 

регулатори на средствата за масова информация, например чрез рейтинги и жалби. 

Дейците в областта на интеграцията, които искат да въздействат върху средствата за 

масова информация, могат да се възползват от нарастващото влияние на медийните 

потребители. Това може да се постигне като последните бъдат поощрявани да 

използват повече структурите за подаване на жалби, да създават свои собствени 

медийни платформи, да участват в интерактивни медийни дебати и да насърчават 

медийното образование в училищата с цел да се подобри медийната грамотност.

Пазар на труда

Дейците в областта на интеграцията, които искат в близкото бъдеще и след това 

да внесат повече многообразие в работната сила в медийния сектор, трябва да 

идентифицират заинтересованите страни и възможните „дейци на промяната“, 

отговорни за общите въпроси на пазара на труда, като професионално обучение, 

професионално ориентиране, насочване на кандидатите за работа и политики на 

трудова заетост. Те включват синдикати, асоциации на работодатели, заведения за 

професионално обучение и национални центрове за професионално насочване в 

медийния сектор, определящи средата, в която новите медийни професионалисти 

могат да влязат в медийната индустрия, и насърчаващи работодателите да обучават 

своите служители в нови междукултурни компетенции и умения.

По-подробни указания за подробно очертаване на медийната среда могат да се 
намерят в документа „С мисъл за бъдещето: Внасяне на повече многообразие в 
медиите и ролята на „дейците на промяната“: 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Виж също „Media4Diversity: измерване на пулса на многообразието в медиите“: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

Създаването на карта на медийната среда може да отнеме много време. Поради 

ограничените ресурси много дейци в областта на интеграцията може да установят, 
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че е невъзможно то да се извърши. Ето защо ще бъде полезно да се разшири 

осведомеността за организациите, които са изработили карта на различни медийни 

среди, така че тези организации да действат като ресурс за останалите. 

След завършване на процеса на изработване на карта дейците ще могат да разберат 

много по-добре защо, как и дали конкретни медийни организации ще проявят интерес 

към партньорства. Интересите на дейците в областта на интеграцията и медийните 

организации може да бъдат споделени, припокриващи се или конфликтни. 

Своеобразната карта помага на дейците да разберат как да насочат своето послание 

на подходящото ниво и към подходящия човек. 

Отделянето на време за изработване на карта на медийната среда — по отношение на 

главните субекти, законодателната рамка, потребителите и пазара на труда — помага 

на дейците в областта на интеграцията да разберат защо, как и кои медийни 

организации са заинтересувани да работят съвместно за по-точно и по-балансирано 

представяне на имигрантите и за по-голямо етническо многообразие на работната 

сила.

2.2. Разработване на ефективна медийна стратегия

За много дейци в областта на интеграцията медиите могат да бъдат или неизползван 

съюзник, или неприятел. Дейците в областта на интеграцията трябва да помислят за 

разработването на медийна стратегия, като я съобразят със задачата на медийната 

организация (медийните организации), оформят своето послание и развият 

стратегически съюзи. 

Медийната стратегия има изгледи да бъде по-ефективна, ако деецът е изработил карта 

на медийната среда и е идентифицирал и анализирал заинтересованите страни. 

Внимание трябва да се обърне също на разработването на активна дългосрочна 

медийна стратегия, тъй като медийното отразяване е най-резултатно в промяната на 

отношението, когато се поддържа.

Материалът „Как да комуникираме: стратегическа комуникация по въпросите на 
миграцията и интеграцията“, публикуван от фондация „Крал Балдуин“, Белгия, 
предлага практически съвети за организациите на гражданското общество, които 
искат по-добро сътрудничество със средствата за масова информация. 

www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_
sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Дейците в областта на интеграцията трябва да преценят как техният дневен ред се 

съгласува със задачата на медийната организация и нейните отдели и да съобразят 

медийната си стратегия с нея. Примери за стратегии, които подпомагат задачата на 

медийната организация, са:

*

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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предоставяне на последователна и надеждна информация на журналистите. •	

Журналистите са под все по-голям натиск и имат много по-малко време за проуч - 

ване на материалите. Добре написаното прессъобщение е безценно за привли - 

чане на медийно отразяване и лесните за ползване фактически публикации 

(с добри обобщени данни за изпълнението) могат да предложат на журналистите 

необходимата информация за контекста;

да се следи собственият уебсайт с цел той да предлага актуална и уместна ин - •	

формация и да е удобен за ползване, така че журналистите да имат лесен достъп до 

информация, прессъобщения и публикации; 

изграждане на разнообразна база данни, която да помогне на журналистите •	

да намерят говорители, експерти и отделни имигранти, които да разкажат за 

собствения си опит.

Дейците в областта на интеграцията могат да разширят присъствието си в своята 

местна медийна среда, като включат връзките с обществеността в стратегическото си 

планиране и съгласуват подхода си към общите задачи и стандартите за качество на 

медийните организации. 

Дейците в областта на интеграцията трябва да формулират ясни цели и приоритети 

за своята медийна стратегия, да определят целевата аудитория и да редактират 

посланието си по съответен начин. Различните нива на правителството често изпращат 

смесени сигнали за имиграцията и за това доколко тя е желана. Правителствата и 

останалите заинтересовани страни могат да коригират смесените сигнали и погрешните 

схващания по въпросите на имиграцията и интеграцията и могат, освен това, да 

финансират независими проучвания за ролята и приноса на имигрантите в приемащото 

общество, като използват средствата за масова информация за разпространение на 

резултатите. 

Дейците трябва да помислят как да повишат осведомеността на обществеността по 

проблемите на имиграцията. Те могат например да поставят акцента върху сходните 

ценности и човешката съпричастност, като използват лични разкази и примери 

от практиката. Могат да насърчат медийните субекти да избягват категорични 

изявления, които предизвикват противоположни реакции. Внимание трябва да се 

обърне и на медийния стил на целевата медийна организация. Таблоидният печат 

например е по-вероятно да избере затрогващи истории, така че използването на 

лични разкази на имигранти може да се окаже по-ефективно, докато по-сериозните 

вестници може да търсят количествени данни и информация за контекста. 

Ето някои примери за стратегии, гарантиращи ефективна комуникация на посланието: 

обучение на специализирани говорители, които могат да говорят легитимно от •	

името на имигрантските общности, както и да обясняват и популяризират въпроси 

по лесен за ползване от медиите начин; 

разширяване на подкрепата. Много организации на гражданското общество •	

попадат в капана на съобразяване с вкусовете на поддръжниците си, вместо да 

разширят призива си към мнозинството от аудиторията; 

*
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използване на местния печат. Местният печат е много влиятелен поради •	

значителния брой читатели на седмичните общински вестници и факта, че 

интеграцията се усеща от хората на местно, а не на национално равнище. Често 

истории, получили място в местния печат, се подхващат от националните средства 

за масова информация;

култивиране на ефективно работещи отношения с редакторите и журналистите — •	

не само с тези, които симпатизират на проблемите на имигрантите, но и с тези, 

които не им симпатизират;

обучение на аудиторията в повече критичност към медийната продукция, като се •	

обяснява влиянието на културния и социалния произход както върху представя - 

нето, така и върху тълкуването на материалите;

проследяване на медийната продукция и обсъждане на констатациите с медийни - •	

те организации, журналистите и редакторите, както и използване на органите 

за разглеждане на жалбите (омбудсмани, органи за равно третиране, медийни 

съвети), когато е уместно.

Дейците в областта на интеграцията трябва да се огледат в местните условия и опита 

си от миналото за идеи за това как да насочат и формулират своето послание към 

конкретна целева аудитория.

Централната информационна служба (Обединеното кралство) издаде през 2004 г. 
публикация, в която се изследват социалните, културните и поведенческите факто - 
ри, влияещи върху комуникационните потребности на малцинствените етнически 
общности, и се дават стратегически и творчески указания за комуникация с мал - 
цинствените етнически общности. 

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf  

Медийната среда е просто твърде голяма и твърде многообразна, за да бъде 

променена от един деец в областта на интеграцията. Дейците в областта на 

интеграцията трябва да помислят за сътрудничество с други заинтересовани страни, 

за да съставят заедно последователно и силно послание на местно, регионално, 

национално равнище или на равнище ЕС. 

Организациите на гражданското общество могат да установят връзки с 

правителствени служители за хармонизиране на посланията, а когато посланията 

са конфликтни, да са сигурни, че становищата на гражданското общество са били 

взети предвид от правителството и че реакцията на гражданското общество отчита 

загрижеността на правителството. 

Дейците в областта на интеграцията могат да установят връзка между съществуващите 

инициативи и заинтересованите страни, за да улеснят и подкрепят медийните 

инициативи на общността. Сътрудничеството между правителството, академичните 

институции и изследователските институти може да помогне да се създаде база 
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от проучвания и данни за информиране на дебатите за имиграцията чрез средствата 

за масова информация.

Стратегическите съюзи между гражданското общество, правителството, из - 

следователските институти и професионалните организации на медиите може да 

съдействат за постигане на въздействие в област, която е толкова широка и 

многообразна, като средствата за масова информация. 

Проектът MIGRACE, осъществен от „Хора в нужда“ („Clovek v tisni“) — 
неправителствена организация, свързана с Чешката телевизия, се е проти - 
вопоставил на стереотипите, като е разгласил проблемите на миграцията в сред - 
ствата за масова информация (телевизия, радио, вестници, списания, както и 
културни и образователни програми) и информирал чешката общественост за 
предизвикателствата и възможностите, предлагани от миграцията.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml  

„Leicester Mercury“, местен вестник в Обединеното кралство, е партньор на 
Консултативната група по мултикултурните въпроси в Лестър, в която участват 
представители на общинските, религиозните, доброволческите и академичните 
среди.   Редакторът на вестника участва в редовен диалог за постигане на по-добро 
разбирателство между средствата за масова информация и общностните групи. 
Партньорството е довело до по-информирани репортажи и редакторски решения, 
нова всекидневна колона, списвана от различни местни хора, и по-добра връзка с 
читателите в по-трудно достъпните имигрантски групи. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Форумът за миграция и комуникации, ръководен от Дъблинския технологичен инсти - 
тут, съчетава усилията на продуценти на имигрантски и неимигрантски средства за ма - 
сова информация, доставчици на услуги от неправителствени организации/общност - 
ни активисти и социални и политически изследователи за засилване на имигрантски - 
те гласове и перспективи, които досега са липсвали, станали обект на сензационни  
или маргинализирани представяния в доминиращите средства за масова информа - 
ция, чрез редица ръководени от медиите проекти, представящи лични и общи разкази 
за събиране на семейства и недокументирана миграция.

www.fomacs.org 

Правителството на австрийската провинция Тирол си е сътрудничело със средствата 
за масова информация при изпълнението на своята програма за интеграция. Те - 
матични репортажи от журналисти от мнозинството и от журналисти с имигрантски 
произход предлагат на обществеността поглед към всекидневния живот и приноса 
на имигрантите към приемното общество. Темите включват ролята и приноса на 
имигрантите на пазара на труда; семейния живот на тези, които са възприели две 
култури; участие в спорта и развлеченията; и социалното положение на различните 
видове имигранти, като търсещи убежище, бежанци, постоянно пребиваващи, 
временни работници/сезонни работници и т.н. 

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration
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Развитие на междукултурните компетенции на медийните 
организации

Медийните професионалисти трябва да развиват междукултурната си компетентност, 

за да работят ефективно в многообразна среда при повече точност, безпристрастност и 

справедливост. Междукултурните компетентности за журналисти бяха идентифицира - 

ни на шестото заседание на EquaMedia Transnational в Рим през 2004 г., както следва:

знание:  да се познават главните участници в обществото, тяхната роля в него и •	

произхода им (религия, културни обичаи и история);

умения и опит: освен уменията за междукултурна комуникация, да могат да нами - •	

рат и развиват източници; да изготвят журналистически продукт на мултикултур - 

на тема; и да изградят междукултурна мрежа;

поведение: да са непредубедени, упорито търсещи (отивайки направо при •	

източника, вместо при говорителя на общността) и готови да отредят повече 

възможности за въздействие на интервюираните. 

Придобиването на междукултурна компетентност може да се включи в учебната 

програма на медийните учебни заведения. Тъй като много хора влизат в професията 

без формална квалификация по журналистика или медийно образование, 

междукултурното обучение може да се включи и в курсове за професионална 

квалификация и обучение на място, предлагани от медийни организации, 

професионални органи и синдикати. Продължаващото обучение за придобиване 

на междукултурни компетентности е жизненоважно, защото както съставът на 

обществото, така и дебатът за имиграцията търпят промени. Инициативите за 

обучение трябва да бъдат насочени към редакторите, журналистите, преподавателите 

и органите за саморегулация. Дейците в областта на интеграцията могат да окажат 

помощ на учебните заведения по медии и журналистика, като разработят курсове по 

имиграция и културно многообразие. 

Предоставянето на материали, обучение и платформи за диалог относно 

междукултурната компетентност е един много практичен начин да се работи 

непосредствено с медийните професионалисти по време на тяхното обучение и през 

цялата им професионална кариера. Първата стъпка е осигуряване на ангажираност от 

страна на медийните преподаватели и администратори. 

Обществото на редакторите и медийния тръст (Обединеното кралство) е разработил 
наръчника „Отразяване на многообразието“, за да окаже помощ на журналистите 
за честно представяне на имигрантските проблеми. Той дава моментна снимка на 
общностите в процес на изменение, спира се на конкретни проблеми, пред които 
се изправят журналистите при репортажи по въпросите на малцинствата, и посочва 
примери за добра практика в различен медиен контекст.

www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf 
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Тримесечното тематично списание на Австрийския фонд за интеграция „Integration im  
Fokus“ е достъпен източник на информация, насочен специално към журналисти и ос - 
новни дейци в областта на комуникацията, като политици и възпитатели. Изключително 
положителната реакция на средствата за масова информация към това издание и тира - 
жът му от 17 000 броя показват, че то запълва една празнина на пазара за тематични 
медии.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

За да бъде обучението ефективно, всички заинтересовани страни трябва да са 

ангажирани, висшестоящото ръководство трябва да подкрепи целите и програмата 

за обучение трябва да бъде тясно свързана с медийната продукция. Подкрепата на 

ръководството може да се осигури, като резултатите от обучението се свържат с 

неговото желание за международно признание, необходимостта от спазване на 

законодателството, изгледите за осезаеми подобрения  и проучвателни пътувания 

в чужбина. Подкрепата на журналистите и другите медийни професионалисти може 

да се насърчи чрез предоставяне на по-добра квалификация и знания; предлагане 

на стимули като награди, проучвателни пътувания, удостоверения; възможности за 

работа в мрежа; и просто заради смяна на рутината и приятното преживяване. 

Междукултурното обучение трябва да запази практическата си насоченост върху 

повишаване на уменията. Така например репортажите за миграцията трябва да 

се изготвят като част от обучението. То трябва да дава също съвети за развиване 

на по-добра комуникация с дейците в областта на интеграцията, включително 

правителствени агенции, организации на гражданското общество и имигрантски 

общности. Ефективността на обучението трябва да се оценява. Това може да стане 

най-добре чрез проследяване на отразяването в медиите преди и след обучението. 

Европейската комисия за радио- и телевизионно разпространение, съвместно с шведс - 
кия съвет за Европейския социален фонд и Агенцията на ЕС за основните права, са разра - 
ботили „Набор от инструменти относно многообразието за документалните програми 
на публичните телевизии“, за да предостави на телевизионните професионалисти сред - 
ства за насърчаване на принципите на културното многообразие в техните програми.  
Този набор съчетава елементи на практическата информация (контролни списъци, спра - 
вочни документи) и съвети за добра практика, които могат да се използват, прилагат и от 
които може да се извлекат поуки. Той включва DVD с извлечения от новинарски и акту - 
ални програми от десетина европейски държави, илюстриращи някои от трудностите, 
на които се натъкват журналистите, когато пишат за малцинствата. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

Испанската обсерватория за расизъм и ксенофобия е изготвила, в сътрудничество с 
най-важните популярни и имигрантски средства за масова информация, „Практически 
наръчник за медийни професионалисти: медийно отразяване на имигрантските 
проблеми“. Той съдържа ключови препоръки при работа в областта на имиграцията, 
практически инструменти и съвети за тяхното прилагане във всекидневната работа и 
списък на важни адреси за връзка и интернет страници за медийни професионалисти.

www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf
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Редакторите и журналистите могат да изграждат свои мрежи, за да разберат по-добре 

имигрантската общност и проблемите, които я засягат, с цел да могат по-добре да 

отговорят на потребностите на имигрантите, така че да имат възможност да говорят 

или с хората, имащи непосредствена връзка с инцидента/въпроса, или с лице, което 

може да говори точно и легитимно от името на тези хора.

Може също да се създадат платформи за дискусия, с цел да се разбере по-добре 

въздействието на средствата за масова информация върху интеграцията. 

Конструктивните диалози с избрани медийни дейци също дават възможност за бърза 

реакция на мястото на променящите се събития. 

Perslink (Връзка с пресата), една инициатива на Mira Media, нидерландските обществе - 
ни радио и телевизионни разпространители, и нидерландския съюз на журналисти - 
те, е разработила различни инструменти, в това число база данни за многообразие - 
то, с цел подобряване на контактите между общностите на етническите малцинства 
и средствата за масова информация, с цел да се представи по-балансирана информа - 
ция за мултикултурното общество и имигрантите. Говорителите получават медий - 
но обучение, а срещите на мрежата свързват говорителите и журналистите. 

www.perslink.nl 

Дейците в областта на интеграцията могат да използват оптимално признатата си 

компетенция и авторитета си по въпросите на интеграцията, като отдават призна - 

ние и награждават добрата медийна практика. Тези действия създават стимули  

за редакторите и журналистите да работят върху представянето и включването  

на имигранти в средствата за масова информация.

Добрата медийна практика може да бъде поощрена от медийните организации, 

правителството и гражданското общество чрез даване на награди за върхови 

постижения. 

Наградите на медийната фондация CIVIS включват европейската телевизионна 
награда CIVIS, германската телевизионна награда CIVIS (категория „Информация“) и 
германските радионагради CIVIS (кратка програма и дълга програма).

www.civismedia.eu/tv/civis 

Журналистическата награда „За многообразието. Против дискриминацията“ се 
присъжда от Европейския съюз в чест на журналисти, чиято работа допринася за 
по-доброто разбиране от страна на обществеността на ползите от многообразието и 
борбата срещу дискриминацията в обществото.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

*



38 Наръчник по интеграция

Средствата за масова информация и интеграцията

 

Z 

Z

Наградите на шотландските средства за масова информация „Седмица на бежанеца“, 
организирани от мрежата Asylum Positive Images, която включва Oxfam, Националния 
съюз на журналистите, Amnesty International, британския Червен кръст и шотландския 
Съвет за бежанците, се дават на журналисти, които са дали своя принос чрез 
изключителни и справедливи репортажи за политическото убежище в Шотландия. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

„Trefmedia“ на  Minderhedenforum (Фландрия, Белгия) присъжда всяка година наградата 
„Междукултурна телевизия“. Може да бъдат номинирани програми, имащи за цел да 
подходят нестереотипно към етнокултурното многообразие.

www.trefmedia.be 

2.3. Създаване на по-многообразни средства за масова 
информация

За имигрантите е по-малко вероятно да направят кариера в средствата за масова 

информация по редица причини, към чието отстраняване е добре да бъдат насочени 

стратегиите за наемане. Тези причини включват липсата на примери за подража- 

 ние — както в тяхната общност, така и видими в средствата за масова информация; кариера - 

та в медиите е нежелателна в някои култури, като предпочитание се дава на кариера 

с по-стабилни възможности за намиране на работа; и недостатъчната информация  

в имигрантските общности за различните работни места в медийния сектор. 

Променящите се демографски характеристики на европейските общества означават, 

че младите имигранти ще представляват значителна част от бъдещата работна сила. 

Стратегиите за наемане, прилагани от медийните организации и учебните заведения, 

трябва да покажат на младите имигранти и техните родители, че медийният сектор 

ще се отнесе сериозно към тях и ще им предложи равни възможности (има действащо 

законодателство, което защитава имигрантите срещу дискриминация, основана на раса - 

та, етноса или религията им, но не и основана на техния имигрантски статут като такъв).

Медийните организации могат да организират дни на медийната кариера в средните 

училища, да предлагат специални програми за опит в работата и да предоставят 

стипендии за колеж. Синдикатите, организациите на работодателите и общностите ор - 

ганизации играят също важна роля за насърчаване на младите имигранти да започнат 

кариера в средствата за масова информация. Така например общностните организации 

могат да включват млади имигранти в медийни проекти на местната общност. 

Обратната връзка с непропорционално слабо представените групи в средствата за 

масова информация може да се използва за изработване на насочени стратегии на 

наемане, които да направят журналистиката по-привлекателна възможност за 

кариера за младите имигранти.   

*
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CREAM е европейски проект, състоящ се от различни дейности по медийно обучение 
и прояви за професионално ориентиране на младите хора, изпълняван съвместно с 
медийния сектор. В своето съчетание тези дейности и прояви предлагат на учащите се, 
особено на тези от етническите малцинства, възможността да се запознаят с работата 
в средствата за масова информация и ги насърчават да изберат обучение, което да ги 
подготви за кариера в медиите. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Финландският проект Mundo е проект за медийно и професионално обучение, насочен 
към имигрантските и бежанските групи. Проектът предлага цялостно медийно 
обучение, включително назначаване на работа в медийни организации, и има също за 
цел да обучи наставници за отделни медийни студенти имигранти или от етническите 
малцинства с имигрантски произход.
 
www.yle.fi/mundo 

DigiTales насърчава имигрантите да изберат кариера в средствата за масова 
информация, като ги включва в проект за повествование в цифров формат, в който 
те правят късометражен филм за своя живот. В течение на процеса те се научават как 
да пишат сценарий, да записват дикторски текст и да монтират снимки, видеокадри и 
скици в един филм. 

www.digi-tales.org

Схемите за наставничество по многообразието и възможностите за развитие 

позволяват на наставляваното лице да развие максимално своя потенциал.  Това 

може да се постигне чрез реалистични и постижими програми за професионално 

развитие; обучение на отделните хора да преодоляват организационните бариери, 

които спъват повишението и напредъка; развитие на компетентностите и засилване 

на мотивацията. Медийните професионалисти от имигрантски произход може също 

да бъдат насърчени да създават мрежи чрез синдикати и работни групи, с цел да 

си оказват взаимно професионална помощ, включително консултации във връзка с 

обучението, възможностите за работа и професионалното развитие.

Етническите медийни организации могат да насърчават интеграцията, запазвайки 

същевременно етническата и културната идентичност. Този двоен подход помага 

да се разкрият възможности за алтернативно общуване с основните средства за 

масова информация, осигурявайки в същото време мост към държавата и културата 

на произход. Етническите средства за масова информация могат да играят важна 

роля за коригиране на представите на широката общественост. Те дават думата 

на имигрантските групи, осигуряват им възможност да се представят обективно, 

да влязат в диалог с приемащото общество и да формулират оплаквания. По тези 

причини медийните организации и заинтересованите от интеграцията страни трябва 

да имат предвид предоставянето на възможности за наставничество и развитие на 

професионалистите, работещи в етническите медии. 
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Възможностите за наставничество и развитие както на нови, така и на действащи 

професионалисти от имигрантски произход, са ефективни инструменти за насърчаване 

на политика за разнообразие на медийните организации във връзка наемането на 

работа, повишенията и задържането на работа.

Mediam'Rad е тригодишна европейска програма на института PANOS в Париж за повече 
плурализъм на становищата и повече многообразие на гледните точки в средствата 
за масова информация чрез подпомагане на трайни сътрудничества и партньорства 
между етническите и основните медии.  Нейните дейности включват работни групи 
за обмен на умения на професионални практики и опит, срещи на европейски 
средства за масова информация, сравнителен анализ на съдържанието на медийната 
информация, публикувана от етнически средства за масова информация и от такива 
от общ характер, и фонд за насърчаване на партньорството, като всички те предлагат 
възможности за развитие на професионалистите от етническите медии. 

www.mediamrad.org/  

С оглед на недостига на професионалисти от етническите медии, обучените в 

чужбина медийни професионалисти са недостатъчно използван ресурс. Често 

квалификациите и опитът им не се признават от работодателите или от синдикатите. 

Освен това възможностите за работа в средствата за масова информация често се 

разпространяват устно, което изключва медийните професионалисти, които не учат 

или не работят понастоящем в сектора. Медийните организации, професионалните 

организации, организациите на синдикатите и на работодателите трябва да обмислят 

насочването към обучени в чужбина професионалисти в своите стратегии за наемане 

и да организират обучение, което да даде квалификацията и знанието, необходими 

на един обучен в чужбина професионалист, за да може да работи действително в 

приемната страна.  

Чуждите журналисти, преследвани заради упражняване на своята професия, могат 

да бъдат принудени да заминат в изгнание и въз основа на това да бъдат признати 

като бежанци в една европейска държава. Квалификациите на тези професионалисти 

може след това да бъдат признати и да им се помогне да продължат упражняването на 

професията си в Европа. Това може да се постигне чрез изготвяне на схема за оценка 

на квалификацията и за обучение, програма за настаняване на работа, стипендии за 

журналисти в изгнание за извършване на проучване или участие в курсове за обучение, 

създаване на мрежи за журналисти в изгнание, където те да споделят информация и 

да разгласяват възможностите за обучение и работа. 

Държавните органи и дейците на гражданското общество изпълняват ключова роля 

при улесняване на намирането на работа и признаването на уменията и квалификаци - 

ите на един често пъти неизползван източник — обучените в чужбина медийни 

професионалисти и по-специално журналистите в изгнание.

*

*



Наръчник по интеграция 41

$

Z

$

Z

Мрежата на журналисти в изгнание (Обединено кралство), подпомагана от Националния 
съюз на журналистите и тръста MediaWise, помага на журналисти, които са избягали в 
Обединеното кралство от преследване поради дейността си в средствата за масова 
информация. Тя доразвива проекта RAM, който е подпомагал журналистите в изгнание 
чрез настаняване на работа, предоставяне на обучение и информация за медийната 
среда в Обединеното кралство, стартиране на собствена медия, места за започване на 
кариера и организации, предлагащи обучение. Достъпът до курсове за специализирано 
обучение също се осигурява от Националния съюз на журналистите. Освен това проектът 
RAM е създал указател на журналистите в изгнание, за да насърчи редакторите както в 
печатните, така и в електронните средства за масова информация да предлагат работни 
места или да възлагат отделни задачи на журналисти в изгнание. 

www.exiledjournalists.net 

Прилагане на стратегиите за многообразие

Ефективните стратегии за многообразие имат следните общи характеристики.   Те:

са представени като необходим отговор на променящата се демография на •	

аудиторията и на работната сила;

са вградени във всички аспекти на медийната организация и видими в действията •	

на главните изпълнителни директори и старшите ръководители, стратегиите 

за наемане, работното място, подбора на истории и програми, отношения с 

общностите, както и в маркетинга и комуникациите. 

включват твърдо поети задължения и целеви показатели, по които напредъкът се •	

следи отблизо и подробно в годишни отчети; 

са придружени от специален бюджет за многообразието. •	

Нидерландското правителство има действаща политика за медиите и многообразието 
от 1996 г., заедно със специален бюджет за инициативи на неправителствените 
организации, печата и излъчващите оператори. Съюзът на нидерландските оператори 
за обществено радио и телевизионно разпространение има договор с правителството, 
част от който са целите в областта на многообразието. Той има например уреденото 
със закон задължение да посвети 20 % от времето за излъчване на телевизионни 
програми и 25 % от времето за излъчване на радиопрограми на мултикултурни теми. 

Многообразието и равните възможности в областта на заетостта са част от Закона за 
радио и телевизионно разпространение на Обединеното кралство, като има също така 
специални правителствени политики за многообразие относно различните аспекти на 
средствата за масова информация и заинтересованите страни в тях. Компанията ВВС е 
поела задължението да отразява многообразието в Обединеното кралство и да напра - 
ви излъчванията си достъпни за всички клиенти. Нейният Център за многообразие - 
то извършва редовно проучвания за оценка на представянето на малцинствата в 
програмирането/отразяването в най-гледаното време на регионално и местно равнище. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 
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Белгийският оператор за радио и телевизионно разпространение VRT е създал 
Харта за многообразието през 2003 г., въз основа на която е учредена Групата за 
многообразие (Diversity Cell). Тя изгражда мрежи с асоциации на малцинствата, 
младежки организации и междукултурни средства за масова информация с двойната 
цел за откриване на таланти и предоставяне на възможности за контакти на 
евентуални участници в програмите. Групата е също така инициатор на повишаване 
на осведомеността и обучение по многообразие за колеги, предлага данни за връзка 
с експерти по въпросите на малцинствата и дава консултации относно включването 
на проблемите на многообразието в програмите от общ характер.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml 

France Télévisions е стартирала през 2004 г. План за положителни действия за 
интеграция. В сътрудничество с Radio France International тя отговаря за проекта 
PlurielMedia, който извършва проучване за многообразието във France Télévisions, 
обучение по многообразието за мениджъри, междукултурно обучение за журналисти 
и обучение на млади медийни професионалисти от групи на етническите малцинства, 
работещи във френската телевизия. 

www.francetelevisions.fr 

Медийните организации могат да започнат обмен на информация и практики, за да се 

поучат взаимно от опита си. 

Успешните стратегии за многообразие изискват от медийните организации да 

изработят механизми за прилагането им и за проследяване на ефективността.

Водещите оператори за радио- и телевизионно разпространение на Обединеното 
кралство са създали Мрежата за културно многообразие, с цел да се постигне 
справедливо представяне на етническото население на Обединеното кралство на 
екрана и зад камерата. Членовете подкрепят междуотраслови инициативи и споделят 
опит, ресурси и образци на добра практика.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk  

Насочване на медийната продукция към имигрантските групи 

Медийните организации могат да направят програмирането си по-отзивчиво към 

потребностите на своята все по-многообразна в етническо отношение аудитория. 

Медиите могат да направят това, като използват изцяло многообразието в източници - 

те на информация и дават думата на имигрантските общности и на обектите на свои - 

те репортажи; като създават формати, съобразени с членовете на различните общнос - 

ти и тяхното всекидневие; и като показват многообразието като нормална характерис - 

тика на обществото в популярните програми.

*
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Шестият общ основен принцип на интеграцията изтъква значението на достъпа на 
имигрантите до публичните услуги на равна основа с националните граждани и по 
недискриминационен начин. Като публично финансирани институции, публичните 
излъчващи оператори имат задължението да се съобразяват с потребностите на 
различните си аудитории, включително имигрантите и етническите малцинства, и да 
насърчават социалното сближаване. 

Имигрантите трябва да бъдат поощрявани да участват в програмите като актьори, 

субекти, участници, членове на аудиторията и експерти и да създават свои собствени 

комични и развлекателни програми. За да се гарантира точно представяне на 

имигрантите в сапунените сериали и пиесите, трябва да се използват актьори и 

сценаристи имигранти, когато има междукултурни сюжетни линии и герои имигранти.  

Като част от стратегиите за многообразие, решенията за съдържанието и 

програмирането се съобразяват с потребностите, желанията и представянето на 

имигрантите наред с тези на другите целеви групи на аудиторията.

Групата за междукултурни изяви и многообразие на Евровизия към Европейския 
съюз на операторите за радио и телевизионно разпространение (EBU) подпомага 
междукултурния обмен на телевизионни програми, който дава възможност 
на членовете да обменят късометражни документални филми, отразяващи 
мултикултурния и многообразен характер на европейските общества и ги адаптират 
към собствените им програмни потребности.  

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

Нидерландската PSB NOS използва „Монитор“, който проследява телевизионната 
продукция чрез количествен анализ на представянето на различни групи (включително 
етнически) като инструмент за изготвяне на политиката. Анализът дава отговори на 
следните въпроси: осигурява ли нидерландската телевизия представителен образ на 
социалното многообразие; има ли разлика между публичните и търговските канали по 
отношение на дела на местното население/мигрантите; и какви връзки съществуват 
между навиците за гледане на различните групи и лицата и героите, появяващи се в 
дадени телевизионни програми.

Осигуряване и насърчаване на ефективната регулация 

Контролните звена включват независими излъчващи органи, журналистически 

съвети, структури за жалби срещу печата, омбудсмани, парламенти и министерства 

по печата.  Регулацията на средствата за масова информация може да бъде наложена 

от правителството (какъвто е често случаят с операторите за радио и телевизионно 

разпространение) или може да се осъществява като саморегулация на доброволна 

основа от медийния сектор (какъвто е често случаят с печатните средства за масова 

информация). Средствата за масова информация се регулират освен това непряко със 

закони, които забраняват подбуждането към омраза, както и тези, които се отнасят до 

*
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клеветата и злепоставянето. Средствата за масова информация се регулират не само 

на национално, но и на европейско и международно равнище (ЮНЕСКО, ЕС, Съвет 

на Европа, ОССЕ). Така например Рамковото решение на ЕС относно борбата срещу 

расизма и ксенофобията забранява умишлено деяние, което подбужда публично към 

насилие или омраза, насочени срещу група лица въз основа на расата, цвета на кожата, 

религията, потеклото и националния или етническия им произход. Новата директива 

за аудиовизуалните медийни услуги трябва да бъде транспонирана в националните 

законодателства до края на 2009 г. Както и своя предшественик, директивата 

„Телевизия без граници“, тя изисква от излъчващите оператори да се борят срещу 

всяко подбуждане към омраза, основана на раса, пол, религия или гражданство. 

Разпоредби за борба срещу дискриминацията и насърчаване на многообразието вече 

съществуват на национално, европейско и международно равнище и могат да бъдат 

използвани по-ефективно от средствата за масова информация и заинтересованите 

от интеграцията страни.

Основната задача на германския Съвет за печата и неговите комисии за жалби е да 
разследва и взема решения по отделни жалби относно публикациите или отношението 
в печата. Тъй като този съвет е институционален орган на най-големите асоциации на 
печата по частното право, той има правомощия като доброволен саморегулиращ се 
орган, произтичащи от репутацията му на квалифицирано частно звено за критика, 
пред което може да се жалва всяко физическо лице. Напоследък имаше няколко 
случая, при които основните насоки бяха разширени и актуализирани: например във 
връзка със забрана на дискриминацията, възхвала на насилието и допустимостта да 
се цитират имена на хора в репортажите за престъпления. 

www.presserat.info   

Когато липсва достатъчно регламентиране, държавите-членки могат да се позоват на 

Конвенцията за културното многообразие на ЮНЕСКО (2005 г.), както и на Декларацията 

на Съвета на Европа относно задачите за обществени услуги в информационното 

общество (2006 г.) и препоръката на неговия Комитет на министрите до държавите-

членки относно медийния плурализъм и многообразието в съдържанието (2007 г.).

Саморегулацията не може сама по себе си да предотврати несправедливия и 

дискриминационния език по отношение на имигрантите и имигрантските групи.  Това 

се дължи до голяма степен на факта, че:

жалбите въз основа на раса, етнос, гражданство, религия и убеждения може често •	

да се подават само от лицето/лицата, споменато по име в материала, а не от други, 

които са засегнати; освен това може да не съществува забрана на дискриминационни 

забележки към група хора, например имигранти и лица, които търсят убежище; 

жалбите въз основа на неточност трябва да докажат, че неточността е значителна. Това •	

ще се преценява вероятно по отношение на значимостта в контекста на материала 

като цяло, а не по значението за подалия жалбата или за социалното сближаване;  

*
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санкциите за неспазване на кодекса на практиките може да не бъдат сурови; •	

например редакторът може само да бъде задължен да публикува критическите 

бележки на регулиращия орган, което често става много месеци по-късно — твърде 

късно, за да има въздействие или да намали нанесените щети. 

За да бъдат преодолени тези пречки, секторните и организационните кодекси на 

практиките трябва да разгледат причините за изопачаване и дезинформация по 

отношение на имигрантските проблеми. 

Медийните организации може да се споразумеят относно нови инструменти за 

саморегулация, като кодекс на поведението или етиката и основни насоки по 

редакторските политики за толерантност.

Елементите на новинарското съдържание, на които трябва да се обърне внимание, 

са посочени в проучването от 2003 г. относно расизма и културното многообразие в 

европейските средства за масова информация. Те са:

използване на източник: самите имигранти рядко са източникът, дори когато •	

материалът ги засяга пряко; на думата на имигрантите се дава по-малко видимост, 

приписва ѝ се по-малко достоверност и често се цитира избирателно в съчетание 

с отрицателни теми и/или те са представени в стереотипни роли; медията не 

успява да отрази пълното многообразие на мненията, като се основава на 

мненията на ограничен брой представители; имигрантите рядко биват включва - 

ни като действащи лица в новините при медийно отразяване, което не е свързано 

с имигрантските въпроси; 

липса на контекстуална информация: описанието на предисторията е рядка •	

практика и в резултат на това информацията по имигрантските въпроси рядко 

се поставя в съответния контекст. Малко внимание се обръща на ежедневието и 

условията, при които живеят имигрантите, или на причините за това. Така например 

средствата за масова информация може да представят лицата, които търсят 

убежище, като живеещи на гърба на държавата, без да споменават, че политиките 

на правителствата им дават законно право да работят;  

изтъкване на отрицателното: новините може да включват сензационни и избира - •	

телни репортажи и заиграване с обществените предразсъдъци. Новинарските пре - 

давания, които изтъкват прекалено присъствието на имигрантите в криминалната 

хроника, може да засилят убеждението или схващането, че престъпната дей - 

ност е неизбежно свързана с определени имигрантски групи. Положителните 

репортажи, по-специално за икономическия принос на имигрантите към об - 

ществото, обикновено са по-редки;  

отношения между средствата за масова информация и политиката: политическите •	

програми упражняват силно въздействие върху представянето на имигрантите 

в средствата за масова информация. Имиграцията може да бъде описана от 

екстремистите като заплаха за съществуващия начин на живот — за културните 

норми и ценности, националната идентичност, жизненото равнище, социалната 

държава и възможностите за трудова заетост.

*
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Освен това етичните кодекси трябва да се стараят да предотвратяват използването 

на некоректна (и подстрекателска) терминология, например „лица, които незаконно 

търсят убежище“.

Редакторите могат да насърчат журналистите да поощряват междукултурното 

разбирателство, като съобщават отрицателните новини по балансиран и критичен 

начин. В този вид репортажи няма подстрекателски език и стереотипи. Предоставянето 

на контекстуална информация гарантира основаването на репортажите на факти, 

вместо на предположения. Журналистите могат също така да се противопоставят на 

предположенията, насочени срещу имигрантите, като интервюират имигранти по 

несвързани с емиграцията сюжети на новините или като разширят новините си за 

имиграцията с нови теми, като храната, спорта, културата, музиката, киното и модата 

на имигрантската общност.

За да се гарантира уместност и точност, може да се разработят и основни насоки 

съвместно с организации на гражданското общество и лидери на местната общност. 

Тези насоки може да включват информация относно:

правилната и подходяща терминология при репортажи по имигрантските •	

въпроси;

етническия състав на държавата, региона или общината, която те представляват, и •	

културните и религиозните практики на тези имигрантски общности;

контактите в имигрантската общност и етническите средства за масова •	

информация.

Медийните организации могат да бъдат гаранти, че срещу нарушенията на етичния 

кодекс ще бъдат взети мерки колкото е възможно по-скоро; например като се 

отговори незабавно с поправки или се използват „читателските редактори“, които 

често изпълняват ролята на посредници за избягване на правни действия. 

Комисиите за жалби и медийните омбудсмани могат да изпълняват конструктивна 

роля в саморегулацията на сектора, засилвайки етичните норми и подкрепяйки 

интеграцията чрез:

мониторинг на медийната продукция по отношение на имигрантските въпроси;•	

увеличаване на видимостта на саморегулацията за обществеността;•	

предоставяне на безплатни и прозрачни процедури за подаване на жалби; •	

гарантиране на бързото и внушаващо доверие, вземане и налагане на решенията;•	

повишаване на осведомеността на журналистите и редакторите за съществуващите •	

кодекси и етични норми.

Резултатите може да бъдат проследявани от независими обсерватории, мощни съвети 

по печата и други заинтересовани от интеграцията страни. 

Саморегулацията може да бъде оценена чрез ефективни процедури за жалби срещу 

средствата за масова информация и чрез мониторинг от редица заслужаващи доверие 

заинтересовани страни.

*
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Португалската Висша комисия за имиграцията и междукултурния диалог (ACIDI) 
проследява представянето на имигрантите и имиграцията в средствата за масова 
информация. Тя обсъжда своите констатации със средствата за масова информация, 
за да им покаже несъответствието между репортажа и реалността и прави публични 
изявления с официални данни за противодействие на стереотипните новинарски 
репортажи.  

www.acidi.gov.pt  

Годишният доклад за мониторинг на латвийския мозъчен тръст PROVIDUS, „Плахо 
гражданство“, предлага текстуален анализ на начина, по който печатните средства 
за масова информация се отнасят към новите имигранти, бежанците, новите 
граждани и други етнически и малцинствени групи, с цел да осигури подкрепата 
на заинтересованите страни за малцинствата и участието на неправителствените 
организации в публичните политически дебати.

www2.providus.lv/public/27124.html  

www2.providus.lv/public/27124.html
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Заключения

1. Отделянето на време за изработване на карта на медийната околна среда — по 

отношение на главните субекти, законодателната рамка, потребителите и пазара 

на труда — помага на дейците в областта на интеграцията да разберат защо, как 

и кои медийни организации са заинтересувани да работят съвместно за по-точно 

и по-балансирано представяне на имигрантите и за по-голямо етническо 

многообразие на работната сила.

2. Дейците в областта на интеграцията могат да разширят присъствието си в 

своята местна медийна среда, като включат връзките с обществеността в 

стратегическото си планиране и съгласуват подхода си към общите задачи и 

стандартите за качество на медийните организации.

3. Дейците в областта на интеграцията трябва да се огледат в местните условия 

и опита си от миналото за идеи за това как да насочат и формулират своето 

послание към конкретна целева аудитория.

4. Стратегическите съюзи между гражданското общество, правителството, 

изследователските институти и професионалните организации на медиите може 

да съдействат за постигане на въздействие в област, която е толкова широка и 

многообразна, като средствата за масова информация. 

5.  Предоставянето на материали, обучение и платформи за диалог относно 

междукултурната компетентност е един много практичен начин да се работи 

непосредствено с медийните професионалисти по време на тяхното обучение 

и през цялата им професионална кариера. Първата стъпка е осигуряване на 

ангажираност от страна на медийните преподаватели и администратори.  

6.  Добрата медийна практика може да бъде поощрена от медийните организации, 

от правителството и от гражданското общество чрез раздаване на награди за 

върхови постижения. 

7.  Обратната връзка с непропорционално малко представените групи в средствата 

за масова информация може да се използва за изработване на насочени стратегии 

на наемане, които да направят журналистиката по-привлекателна възможност за 

кариера на младите имигранти. 

8.  Възможностите за наставничество и развитие както на нови, така и на действащи 

професионалисти от имигрантски произход, са ефективни инструменти за 

насърчаване на политиката на една медийна организация за наемане на работа, 

напредък и задържане на работа.

9.  Държавните органи и дейците на гражданското общество изпълняват ключова 

роля при улесняване на намирането на работа и признаването на уменията 
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и квалификациите на един често пъти неизползван източник — обучените в 

чужбина медийни професионалисти и по-специално журналистите в изгнание.

10.  Успешните стратегии за многообразие изискват от медийните организации да 

изработят механизми за прилагането им и за проследяване на ефективността.

11.  Като част от стратегиите за многообразие, решенията за съдържанието и 

програмирането се съобразяват с потребностите, желанията и представянето на 

имигрантите наред с тези на другите целеви групи на аудиторията.

12.  Разпоредби за борба срещу дискриминацията и насърчаване на многообразието 

вече съществуват на национално, европейско и международно равнище и могат 

да бъдат използвани по-ефективно от средствата за масова информация и 

заинтересованите от интеграцията страни.

13.  Медийните организации може да се споразумеят относно нови инструменти за 

саморегулация, като етичен кодекс и основни насоки по редакторските политики 

за толерантност.

14.  Саморегулацията може да бъде оценена чрез ефективни процедури за жалби 

срещу средствата за масова информация и чрез мониторинг от редица 

заслужаващи доверие заинтересовани страни.
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Глава 3. 
Повишаване на осведомеността и 
овластяване на имигрантите
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Повишаването на осведомеността увеличава запознатостта на хората с ин - 

теграцията и чувствителността към нея. То дава възможност на съответните гру - 

пи да си изработят по-информирани становища за многообразието и им помага 

да участват смислено в процеса на интеграция. Овластяването засилва ресурсите  

и капацитета на имигрантите, давайки им възможност да направят по-информи - 

ран избор и да предприемат действия за постигане на интеграцията. 

Концепциите за повишаването на осведомеността и овластяването обединяват Общи - 
те основни принципи 1, 6, 7 и 9 в подкрепа на идеята, че интеграцията е двупосо - 
чен процес на взаимно приспособяване между имигрантите и приемното общест - 
во. Двете групи могат да установят връзка помежду си чрез често взаимодействие; ка - 
то доброволци чрез достъп до основни институции и организационни партньорства; 
и като местни граждани чрез участие в изготвянето на политиката за интеграция.  

Настоящата глава е разделена на две части, в които се обяснява как работещите в та - 

зи област могат да превъплътят своите подходи и своите цели в различните стъпки  

на качественото управление на проекти.

Динамиката между повишаване на осведомеността и 
овластяване на имигрантите  

Първата част разглежда стъпка по стъпка повишаването на осведомеността. Често 

под формата на информационни кампании и прояви, тези мерки предоставят на 

определена целева група (широката общественост, лицата, вземащи политически 

решения, имигрантите и т.н.) информация относно фактите и опита по дадена тема 

на интеграцията. Повишаването на информираността и отзивчивостта на целевата 

група дава възможност на членовете ѝ да си съставят по-информирани становища за 

многообразието и да участват по-активно в процеса на интеграция, оказвайки по този 

начин въздействие върху взаимното приспособяване на всички граждани.

Втората част е посветена на овластяването. Често под формата на обучения, 

партньорства и настаняване на работа тези мерки дават на отделни имигранти и на 

представители на имигрантските асоциации възможности да формулират своите 

потребности и да действат съответно. Увеличаването на капацитета и ресурсите на 

имигрантите им позволява да правят собствен избор във връзка с интеграционното 

си положение и да предприемат мерки за подобряването му, правейки по този начин 

възможно по-голямото участие и представителност в обществения живот.

Повишаването на осведомеността и овластяването са различни, но взаимно 

засилващи се действия, насочени срещу дискриминацията и маргинализацията. 

Мерките за повишаване на осведомеността, използващи историите на отделни 

имигранти и опита на имигрантските асоциации, овластяват на свой ред имигрантите, 

като им дават повече глас в публичното пространство, разширяват сферата им на 

действие и разкриват възможности за организационни партньорства. Аналогично 
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мерките за овластяване повишават репутацията на имигрантите и повдигат въпроси 

за интеграцията в дневния ред на обществото. От имигрантите с по-голям капацитет 

и повече ресурси стават чудесни дейци за повишаване на осведомеността, което 

може да доведе до по-добре информирани и по-балансирани публични нагласи за 

миграцията и интеграцията.

3.1. Повишаване на осведомеността: информиране на 
мненията и активизиране на обществеността

Погрешните разбирания в обществото за поведението и характеристиките на 

имигрантите и за присъствието им в държавата на пребиваване (миграционен 

поток, брой на работниците имигранти на пазара на труда и пр.) създават условия, 

насърчаващи етноцентризма и дискриминацията сред населението, сегрегацията и 

маргинализацията сред имигрантите и бездействие или връщане назад в политиката. 

Така например липсата на точна информация и осведоменост от страна на приемното 

общество бе посочена като най-важният проблем във връзка с многообразието и 

недопускането на дискриминация на работно място според почти 800-те европейски 

фирми, отговорили на въпросника от 2005 г. на ГД „Трудова заетост, социални въпроси 

и равни възможности“ към Европейската комисия за нейното „Бизнес предложение 

за разнообразието“. Повечето смятат, че настоящите дейности за повишаване на 

осведомеността в региона са недостатъчни и очакват повече информация, както от 

организациите на работодателите, така и от националните правителства.

Кампаниите и проявите за повишаване на осведомеността дават на всички граждани 

възможност да научат факти за миграцията и интеграцията и да разберат как могат да 

участват в процеса на интеграция. Те освен това създават пространства за често 

взаимодействие между имигрантите и националните граждани, което засилва 

междукултурната компетенция на всички. 

„Миграцията и обществените нагласи“ — доклад, изготвен от Бюрото на съветници - 

те по европейска политика към Европейската комисия, описва успешните мерки 

за повишаване на осведомеността като адаптирани към потребностите и добре 

насочени, отчитащи специфичните социални фактори, историческите реалности и 

местните, регионалните и националните идентичности. Мерките може освен това 

да се съчетаят с по-добро събиране на данни и с проекти за задълбочено социално 

изследване. Резултатите от успешното повишаване на осведомеността са по-добро 

разбиране на процеса на интеграция сред обществеността и по-добри възможности 

за хората да дадат своя принос за този процес.  

Основан на фактите подход за промяна на нагласите

Сравнителните данни за имигрантските групи и основното население може да разкрият 

различни празноти в информацията по въпросите на интеграцията. Проучванията и 
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анкетите могат също да установят въздействието на националната практика върху 

оформянето на обществените нагласи (и обратното). Повтарящите се във времето 

проучвания и анкети могат да помогнат на лицата, отговорни за разработването на 

политиката, и изследователите да оценят въздействието на стратегиите, насочени към 

повишаване на обществената осведоменост и подобряване на обществените нагласи. 

Щом борбата срещу погрешните разбирания е целта на мерките за повишаване на 

осведомеността, то тези погрешни разбирания трябва да бъдат идентифицирани, 

измерени и анализирани с помощта на различни инструменти за събиране на 

информация. Организаторите на анкетите на общественото мнение не бива да се боят 

да зададат даден въпрос от проучването поради страх от отговора. Проучванията може 

да се използват по-късно за противопоставяне на реалните страхове, погрешните 

разбирания и предразсъдъците в общественото мнение. 

Редица методики на проучване са на разположение на работещите по проектите. 

Европейските количествени проучвания са един от начините опитът на всяка държава 

да бъде поставен в по-широка перспектива. Евробарометър, Евростат, Европейското 

проучване на работната сила и Европейското социално проучване предоставят 

сравними данни, отнасящи се до имиграцията и интеграцията на европейско равнище. 

Количествените представителни проучвания на равнище държава-членка могат да 

бъдат ефективно адаптирани към конкретен набор от демографски характеристики 

и проблеми, които позволяват на лицата, отговорни за разработването на политиката, 

и заинтересованите страни да вземат добре информирани решения на различните 

равнища на управление. Могат да се използват и качествени инструменти като 

отправна точка за повишаване на осведомеността и застъпничество.  

EU-MIDIS е първото по рода си проучване в целия ЕС на опита на имигрантски групи и 
групи на етническите малцинства в областта на дискриминацията и преследването във 
всекидневния живот. Това проучване, възложено от Агенцията на ЕС за основните права, 
задава въпросите дали определени имигрантски групи и групи на етническите малцинст - 
ва са били жертва на дискриминация и расово насилие; защо те са съобщили или не са 
съобщили за тези престъпления; и дали познават и изпитват доверие в организациите 
и служителите, чиято задача е да им помагат. В рамките на EU-MIDIS са проведени лични 
разговори с 23 500 души от избрани имигрантски групи и групи на етническите малцинства 
във всичките 27 държави-членки на Европейския съюз. Разпитани са също 5000 души от 
населението на мнозинството, за да се сравнят резултатите.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm  

Датското бюро за анализи Catinét Research провежда редовни интервюта с около 1000 
имигранти и техните потомци, с цел да проследи опита им с дискриминацията, субективни - 
те им усещания за интеграцията и мислите им във връзка с политически предложения 
и публични дискусии. То счита, че проучването на имигранти е станало основна част от 
неговата дейност, тъй като техните мнения и опитът им са от жизненоважно значение, но 
често са непознати за участниците в дискусиите по интеграцията.

www.catinet.dk/  
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Проучвания за интеграцията се правят редовно сред главните имигрантски групи в 
държави като Нидерландия и Португалия. За повече информация относно наличните 
проучвания посетете 

www.prominstat.eu  

Основаният на фактите подход може да бъде от полза за една голяма област на 

подобряване на кампаниите за повишаване на осведомеността: оценката. Събирането 

и актуализирането на базови данни дава възможност на проектите да проследят 

промените в становищата и действията на своята целева група в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен план. Те могат да установят евентуална зависимост 

между новините за интеграцията, медийното отразяване и всички произтичащи от 

това промени в нагласите. Тази информация се използва за постоянна корекция на 

задачите, езика, посланията и целевата група на една кампания.

Специални Евробарометри за „Дискриминацията в ЕС“ бяха възложени преди и след 
Европейската 2007 година на равните възможности за всички. Сравнителният анализ 
на Специалните Евробарометри 263 и 269 позволява на европейските отговорни 
политически фактори да проследят как са се променили нагласите и мненията през 
годината на 430 национални мерки и 600 прояви за повишаване на осведомеността 
относно дискриминацията.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf  

От 2002 г. насам дългосрочната кампания на шотландското правителство „Една 
Шотландия, много култури“ има за цел да повиши осведомеността за отрицателното 
въздействие на расисткото поведение и положителния принос на лицата от различни 
култури за шотландското общество. Редовно се работи по изследователски проекти 
за проследяване на расисткото поведение и случаите на расизма и за оценка на 
въздействието и ефективността на кампанията сред нейната целева аудитория. 
Тези оценки дават възможност за сравнения с течение на времето на спонтанната 
и създадената осведоменост, отзивите на посланията и промените в поведението. 
Публично достъпни годишни оценки на кампанията са посветени на бюджета, 
медийния обхват, видимостта и въздействието върху равнищата на осведоменост.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250  

В Испания се провеждат редовно проучвания с цел да се установят основните тенденции 
на общественото мнение за имиграцията и да се проследи изменението на ксенофобските 
и расистките тенденции. За първите, вижте националното проучване от Националния 
статистически институт, наречено „Национална анкета относно имиграцията“, а за вторите 
последният наличен документ е проучване на развитието на расизма и ксенофобията 
в Испания през 2008 г. По-специализирани проучвания на общественото мнение 
проследяват положението на „Имигрантската общност от мюсюлмански произход в 
Испания“ и мненията на испанските млади хора относно имиграцията.  

www.oberaxe.es  
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Проектите с фокус върху малки групи и отделни хора трябва да разберат, че е малко 

вероятно да променят общите нагласи. Въздействието може по-скоро да се измери 

чрез подробни интервюта и насочени проучвания сред участниците в краткосрочен 

план и чрез проследяване на измененията в дневния ред и партньорствата в 

средносрочен и дългосрочен план.

Основаният на фактите подход към повишаване на осведомеността започва с етап на 

изработване на своеобразна карта, при който проучванията и анкетите предоставят 

солидни изходни данни за нагласите на имигрантите и на широката общественост, 

които могат да бъдат редовно оценявани.

След етапа на изработване на карта е необходим специален етап на анализ за обяснение 

на допълващи се, но противоречиви резултати (например разлики в нагласите 

на имигрантите и на обществеността), поставяне на резултатите на национални 

обсъждания, идентифициране на целевите групи и избор на най-подходящите мерки. 

Проучванията и анкетите не могат сами по себе си да обяснят общественото мнение.  

Изследванията на съответното равнище на управление помагат да се обясни кои 

фактори оказват въздействие върху нагласите на отделния човек или на групите към 

имигрантите и тяхната интеграция. 

Докладът от 2005 г. „Нагласи на населенията на мнозинството към имигрантите и 
малцинствата“ от предшественика на Агенцията на ЕС за основните права дава 
преглед на тенденциите на общественото мнение за имиграцията и малцинствата и на 
факторите, които помагат за тяхното обяснение. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf   

Има много необяснени фактори зад причините защо хората мислят за имиграцията или 

си я представят по начина, по който го правят. Независимо от това хората, извършващи 

практическата работа, могат все пак да използват резултатите от изработването на картата 

за идентифициране на ключовите фактори и определяне на съответната целева група за 

тяхната мярка за повишаване на осведомеността. Някои проучвания стигат например до 

заключението, че най-положителните и толерантни нагласи са свързани с:

младостта;•	

по-високото социално-икономическо положение;•	

по-високата степен на образованост;•	

служителите на заплата;•	

по-големия контакт с имигрантите.•	

Социалните, географските и историческите фактори също оказват въздействие до 

такава степен, че обществените нагласи към имигрантите варират силно между 

отделните държави-членки. Освен своята функция на изработването на карта и 

анализ подготвителните проучвания имат задачи за повишаване на осведомеността и 

установяване на връзки. Така например анализът на Специалния Евробарометър 263 
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относно „Дискриминацията в ЕС“ показва, че е по-вероятно за държавите със строги 

антидискриминационни закони да имат население, което е осведомено за своите права 

като възможни жертви и вярва, че дискриминацията е широко разпространена.  

Добре подбраните по време проучвания на общественото мнение могат да привлекат 

вниманието на обществеността и на средствата за масова информация към ключовите 

проблеми и да определят условията за обсъждане на предстоящите инициативи. 

Моментът на публикуването на тези проучвания е поради това от решаващо значение за 

проектите за повишаване на осведомеността и процеса на изготвянето на политиките. 

Повишаването на осведомеността в обществото по проблемите на интеграцията 

означава също повишаване на неговите очаквания за политически реакции. 

Анализът на резултатите от проучванията хвърля светлина върху факторите, 

определящи нагласите, което помага да се подбере подходящата целева група. Тези 

резултати могат да се използват също така за привличане на вниманието на средствата 

за масова информация и обществеността към стартирането на дадена кампания за 

повишаване на осведомеността.

Въздействието на публичния дискурс 

Формата и съдържанието на публичния дискурс може да имат положително 

или отрицателно въздействие върху формирането на общественото мнение за 

имигрантите и тяхната интеграция. Политическите и медийните дебати може да 

вперят поглед в не толкова спешни проблеми на интеграцията и да направят понякога 

необосновани връзки между имиграцията и други социални въпроси. Така например 

имигрантите биват често свързвани с чувство на несигурност, дължащо се на тревоги 

на обществото заради конкуренцията за работни места и жилища, растящите искания 

от социалната държава и общото безпокойството за националната сигурност. 

Не бива да се забравя, че обществената нагласа към имигрантите се подобрява 

косвено чрез политически мерки, водещи до управлявана миграция, повишен 

контрол на външните граници, надеждни процедури за даване на убежище, 

антидискриминационни мерки и ефективна интеграция. По-добрата сравнимост 

на статистическите данни за явленията на миграция и интеграция предоставя също 

полезна база за информиране на публичните дискусии и изготвянето на политиките. 

В това отношение мерките за повишаване на осведомеността играят важната роля на 

обратна връзка с политиката, като увеличават подкрепата за различни подобрения в 

политиката за имиграцията и интеграцията. 

Последователността на правителствените политики и послания във връзка с 

интеграцията може да окаже значително въздействие върху достоверността и 

ефективността на повишаването на информираността, особено при управлявани или 

финансирани от правителството кампании. 

*
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Местното равнище може да бъде по-ефективно за изграждането на партньорства и да 

получи по-голям отзвук при повишаване на осведомеността по конкретни въпроси, 

които са важни за големите градове и градските квартали. 

Информационната кампания на Партньорството за съвместен живот и работа в град 
Линц, Австрия, събуди успешно интерес у целевите работодатели, по-специално 
малките и средни предприятия, и местните отговорни политически фактори за 
проучване на ползите от трансграничен пазар на труда и развитие на междукултурното 
обучение на представители на персонала и работници от имигрантски произход.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

По време на местните избори през януари 2008 г. в Грац, Австрия, експерти по недопускане 
на дискриминация са създали система за мониторинг на изборите с цел да се повиши 
осведомеността относно дискриминацията и да се подобрят ключовите послания на 
участващите партии. 650 текста са били оценени съгласно „светофарния механизъм“ 
(червено/жълто/зелено) и по-късно са били представени на четири пресконференции 
и един заключителен политически дебат. Мониторингът е бил оценен положително от 
повечето страни и може да бъде лесно адаптиран към други големи градове и региони.

http://wahlkampfbarometer-graz.at  

Също така дейците като учители, полицаи и лекари, които са „обичайните заподозрени“ 

в говорене за интеграцията, може да говорят с по-авторитетен глас за повишаване на 

осведомеността по собствените си конкретни проблеми.

Здравният сектор редовно провежда публични кампании за кръводаряване. От десет 
години Доброволната асоциация за кръводаряване в Италия (AVIS) провежда целеви 
кампании за по-голямо участие на имигрантите в кръводаряването, увеличавайки по то - 
зи начин признателността на обществеността за приноса на имигрантите и възможнос - 
тите за междукултурен диалог. Този опит е бил използван за създаване на Обсерватори - 
ята за култура на кръводаряването, която е подписала протоколи за сътрудничество с 
други медицински организации в държавите на произход на имигрантите.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0  

Тясното сътрудничество с хората „на място“ оказва значителна помощ на дейностите 

за повишаване на осведомеността, привличайки вниманието на обществеността. 

В противен случай кампаниите без ударение върху местните проблеми може да се 

възприемат като насочени непременно отгоре надолу и разчитащи на ключови 

политически клишета. Тези партньори могат също да информират дадена кампания 

за промените, които виждат в местните нагласи. Така те предоставят система за ранно 

предупреждение за идентифициране и реакция на тези промени.

Когато липсва политическа последователност или са налице редица объркващи и 

противоречиви послания, повишаването на осведомеността в обществото може да се 

използва и за съживяване на политическия дневен ред. 
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Тъй като правителствените политики и послания оказват значително въздействие 

върху достоверността и ефективността на една кампания, лицата, отговорни за 

създаването на политиката и за формиране на общественото мнение, може да са сред 

нейните ключови целеви групи.

Проектът „Хора като нас“ в Словашката република е имал за цел да увеличи ин - 
формираността и толерантността сред широката общественост, както и сред про - 
фесионалистите, прилагащи политиката по миграцията. Хората в новите приемни дър - 
жави с малко имигрантско население трябва да научават за историите на имигрантите и 
за всекидневния, реален принос, който те дават. Кампанията е била разпространена по 
телевизията и на срещи с училищата, административните органи и граничните власти.  

www.ludiaakomy.sk  

Въз основа на нови данни, събрани от новопристигнали в департамента Haut-Rhin 
в Елзас, Регионалната обсерватория за интеграция и градски политики (ORIV) е 
организирала срещи със 160 местни длъжностни лица и заинтересовани страни за 
повишаване на осведомеността и обсъждане на препоръки за характерните за всеки 
град начини и условия на приемане.

www.oriv-alsace.org  

Един от основните мотиви на Австрийския фонд за интеграция за публикуването на 
втория му Статистически годишник за миграцията и интеграцията е да предостави 
фактическа информация и да намали емоционалния елемент в дебата относно 
политиката за интеграция. 10 000 копия са отпечатани и изпратени на основни дейци 
в областта на комуникацията в цяла Австрия, като журналисти, политици и кметове. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009  

Определяне на правилната целева група, информиране на мненията

Онези, които тръгват с големи очаквания да информират широката общественост и да 

подобрят общественото мнение, трябва да разберат, че кампанията им за повишаване 

на осведомеността ще бъде дългосрочен ангажимент. Тя ще изисква многобройни 

различни стратегии и действия с течение на времето: медийни кампании, прояви, 

проекти за изпълнение, изменения в политиките и пр.

Разполагащите с по-малко средства могат да помислят да се насочат вместо това 

към конкретни групи, и по-специално към онези, които вземат решения и формират 

общественото мнение. Работодателите, наемодателите, банките, официалните длъж - 

ностни лица и различните видове доставчици на услуги може да не са запознати със ста - 

тута и правата на различните категории имигранти, като например бежанците, и поради 

това да се колебаят да окажат необходимата помощ поради липса на информация.

*
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Определянето на подходяща целева група (напр. промяна на мнението на широката 

публика, на имигрантите или на избрани заинтересовани страни и групи от 

населението) е несъмнено предпоставка за успеха на кампанията.

Информационната кампания от 2006 г. на град Берлин — „Берлин се нуждае от теб!“ — е 
била посветена едновременно на ниската трудова заетост сред младите имигранти 
и тесногръдите нагласи в публичния сектор. Ето защо тя е избрала като показател за 
успех делът на обучените лица от имигрантски произход, наети в публичния сектор. 
Между 2006 и 2008 година този дял е нараснал от 8 на 14,5 %. Оценяващи проучвания 
отбелязват нарастване на интереса сред целевите млади имигранти и повече откритост 
към различните култури в публичните дебати и сред заетите в публичния сектор.

www.berlin-braucht-dich.de  

„OXLO — Oslo Extra Large“ е дългосрочна кампания, започната от кметството през 
2001 г. в отговор на едно расистко убийство. Нейните цели да повиши осведомеността 
и да направи публичния сектор по-открит за всички са били насочени главно към 
училищата, дневните центрове и здравните клиники. Към 2005 г. броят на служителите 
от различен произход е нараснал с близо 30 %. 

www.oslo.kommune.no  

В страна като Гърция например Институтът по гръцка политика за миграцията е 
насочил мерките към ученици по проекта „Обръщане“, както и към организации на 
гражданското общество, като Гръцката женска атлетическа асоциация.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html  

Познаване на целите, намиране на правилните средства  

В различните стратегии изкуството и културата изпъкват като полезно средство за 

развиване на способността на целевата група да прави информиран избор и да действа 

за повишаване на осведомеността. Като дава думата на тези, чийто глас не се е чувал, 

и показва образи, които иначе биха останали невидени, изкуството може да създаде 

необходимите условия за обсъждане на множество идентичности и различия. 

Реалистична картина на имигрантите и различните общности

При осведомеността относно интеграцията разликата между представа и реалност 

е значителна. Представите се изопачават например от прекомерното внимание в 

средствата за масова информация или в публичните дебати към конкретни групи, 

като лица, търсещи убежище, незаконни имигранти или имигранти, които са видимо 

различни или са от различен културен, езиков или религиозен произход. Делът 

на роденото в друга държава население се преувеличава силно от общественото 

мнение в проучените европейски страни — от 60 — 70 % преувеличение (в Дания, 

*
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Норвегия, Германия и Швеция) до 150 — 200 % във Франция и Обединеното кралство. 

Проучванията във Великобритания показват, че, средно взето, хората считат, че там 

има четири пъти повече имигранти от действителния им брой. Нещо повече дори, в 

този случай повече от една четвърт от хората са смятали, че имигрантите съставляват 

повече от половината от населението на Обединеното кралство. Проучванията във 

Великобритания показват например, че хората силно преувеличават финансовата 

помощ, предоставяна на лицата, търсещи убежище, чрез системата за обезщетения 

и смятат, че Обединеното кралство носи много по-голям дял от световното бреме на 

бежанците (десет пъти по-голям).

Кампаниите за повишаване на осведомеността могат да хвърлят светлина върху 

действителното положение и условията на живот на имигрантите, както и върху 

социалните изменения и ползи за града, региона или държавата на пребиваване. 

Ударението може да се постави върху конкретните условия на дадено място, тъй 

като хората може да поставят в по-правилен контекст абстрактни явления като 

имиграцията и интеграцията, ако съпоставят своите предположения с данни и факти 

за местната общност, която познават най-добре.

„Инициативата за нови таланти“ на шотландското правителство е изградена отчасти 
на предпоставката, че Шотландия може да стане по-привлекателно място за живот, 
работа и учение, ако на потенциалните бъдещи имигранти се даде точна информация 
за възможностите и условията на настаняване. Проектът се оценява чрез обществени 
оценки на всеки шест месеца (от 2005 до 2007 година) на базата на въпросници, които 
проследяват възможностите и проблемите, срещнати от постоянно пребиваващите 
имигранти, които са били наети чрез тази инициатива.

www.scotlandistheplace.com  

През 2007 г. испанското правителство стартира голяма кампания за повишаване 
на осведомеността чрез телевизионни и радио клипове и обявления в писмените 
средства за масова информация и публичните пространства, основаващи се на 
многобройните и различни социални потребности на имигрантите, с посланието: „От 
интеграцията на имигрантите печелим всички“ и с подзаглавие: „Всички различни, 
всички необходими“.  

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm  

Инициативите могат да се борят срещу стереотипите, преследването и заклеймяването 

на имигрантите като група и да извадят на преден план живота на имигрантите, техните 

семейства и общностите, в които живеят. За да въздейства на общественото мнение, 

реалистичният подход включва:

разработване и формулиране на ясни, точни и реалистични цели;•	

определяне на целеви аудитории и разработване на съответните методи;•	

обосновка на методите с данни от проучванията и теории за промяна на нагласите;•	

внимателно обмисляне на подходящото разполагане на инициативата във времето •	

и географското пространство;
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създаване на добри работни отношения със средствата за масова информация; •	

определяне на стратегии и осигуряване на достатъчно ресурси за оценка на •	

въздействието на инициативата.

Инициативите за „рушене на митове“ подобряват общественото мнение, като предоставят 

реалистична картина на имиграцията, основана на факти и лични разкази. Те правят 

обществото по-чувствително към характерните особености и потребности на различните 

имигрантски групи, особено на най-уязвимите и най-стереотипно представяните от тях, 

като тези без документи, търсещите убежище и жените имигранти. 

Ирландската Междукултурна и антирасистка седмица, финансирана от Националния 
план за действие срещу расизма, свързва публикацията си „Борба срещу митовете 
и дезинформацията относно работниците имигранти и техните семейства“ със 
своите прояви за повишаване на осведомеността относно подобряване на услугите 
за малцинствените етнически групи в много сфери на живота.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf  

Кампанията от 2008 г. „Имигрант ли съм аз?“ на белгийския Център за равни 
възможности имаше за цел да се повиши осведомеността относно собствения 
произход. Кампанията представи известни хора, за които малцина биха мислили като 
за „имигранти“, за да конфронтират зрителите с техните стереотипи за миграцията и 
интеграцията. 

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be  

През 2002 г. Федералната фондация за култура в Германия стартира „Проект за 
миграцията“, който послужи като обединяващо звено за повече от 120 прояви и 
проекти, описващи социалните промени, причинени от миграцията. Информацията 
беше представена по интердисциплинарен начин, разкривайки връзките между 
социално-научните, документалните и художествените констатации, както и между 
различните видове партньори в Германия и в цяла Европа. Проектът беше специално 
поощрение за „проекти за миграция“ на участници от имигрантски произход. 

www.projektmigration.de  

Публичните музеи, особено посветените на многообразието и историите на 

емиграцията или имиграцията, са подходящи места за изложби, прояви, образователни 

програми, научни изследвания, дискусии и международен обмен. Включването на 

често маргинализираните истории за имиграцията в по-голямата национална история 

е сложна и често пъти дискусионна задача за музейните работници. Конференцията 

през 2008 г. „Миграцията в музеите: Разкази за многообразието в Европа“ изтъкна 

необходимостта да се увеличи научно-изследователският капацитет на музеите за 

обща история, да се намерят иновационни техники за представяне на културните 

промени и да се събират и документират субективното и много лично измерение на 

имигрантите и на многообразието в техните общности. Използването на допълващи 

*
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се архиви, изложения и мултидисциплинарен подход подобрява връзките на музея с 

различните заинтересовани от интеграцията страни и с държавите на произход. 

„Cité nationale de l’histoire de l’immigration“ в Париж представя историята на Франция 
като традиционна държава на имиграция, изградена и формирана от интеграцията на 
различни имиграционни вълни. Колекцията се състои главно от лични свидетелства и 
артефакти. От юни 2007 г. „Cité“ е осигурила сравнително добро отразяване в печата, 
посещаемост и връзки с училища, изследователи и неправителствени организации.  

www.histoire-immigration.fr  

Когато няма специални площи като музеи на миграцията, изложбите могат да 

изпълняват подобна функция. 

Тъй като „Европейската столица на културата“ през 2007 г. в Люксембург се основаваше 
на уникалното трансгранично сътрудничество с Белгия, Франция и Германия, основната 
тема на годината стана миграцията. Тя беше единствената от петте теми, която се 
радваше на популярност сред корпоративните спонсори. Изложбите за миграцията 
бяха оценени като интересни от 80 % от населението на Люксембург и повишиха 
културното потребление, по-специално за две нови аудитории: групите на младите 
и бившите имигранти. 43 % от португалските граждани, живеещи в Херцогството, са 
посетили през 2007 г. повече културни прояви, отколкото обикновено посещават.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/
Rapport_final_anglais.pdf  

През 2005 г. Музеят за местна история в берлинския район Friedrichshain-Kreuzberg 
откри нова част от своята постоянна изложба, „Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre 
Migrationsgeschichte in Kreuzberg“ („Всеки по своему? 300 години история на миграцията 
в Кройцберг“). Нейният местен подход увеличава интереса и приемливостта на темата 
сред посетителите, а хронологичният подход показва как основаването и растежът на 
Кройцберг са били свързани с миграцията.

www.kreuzbergmuseum.de  

Библиотеките също играят ключова роля като доставчици на информация относно 

културното многообразие и като местно място за срещи на едно многообразно 

население.  

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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От 2002 г. програма „Многообразието в библиотеките“ е раздала колекции от книги по 
историята, традициите и положението на местните групи от имигранти и етнически 
малцинства на 500 библиотеки в Чешката република, Дания, Германия и Нидерландия. 
Интерактивни работни групи са предложили обучение по междукултурна 
компетенция за ръководители на библиотеки. Като втори етап мярката „Библиотеките 
като портали“, финансирана от програма „Интеграция на граждани от трети държави“, 
поставя ударението върху разширяване на стратегиите за изпълнение и изработване 
на допълнителни насоки, както и върху популяризаторски дейности.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html  

Лица, търсещи убежище

Обществената нагласа често е такава, че даването на убежище е излязло извън контрол, 

въпреки факта, че броят на молбите за убежище намалява и сега е на най-ниското си 

равнище от години. Има също объркване между търсещите убежище и нередовните 

имигранти, които търсят работа. Един от начините за подобряване на обществените 

нагласи към лицата, търсещи убежище, се състои във финансиране на проекти за 

написване и разпространение на материали, които дават на търсещите убежище 

човешко лице и свързват непосредствено бежанците с конфликтите, от които те бягат.  

Информационният център за убежището и бежанците в Обединеното кралство „Да 
разберем чужденеца: Местен наръчник за изграждане на мостове“ изследва 21 проекта, 
които са се опитали да намалят напрежението и да изградят мостове между местните 
приемни общности и лицата, търсещи убежище, и бежанците. Проектите показват, 
че при внимателно планиране, редовен достъп до информация и възможности 
да опознае търсещите убежище, местната общност може да почне да приема и да 
приветства новопристигналите, които иначе щяха да бъдат посрещани с враждебност, 
предразсъдъци и страх.  

www.icar.org.uk/uts  

Проектът „Разкази на бежанци“ на Европейския съвет за бежанците и изгнаниците 
(ECRE) е събрал личните истории на 120 души на различни етапи от процедурата за 
даване на убежище в 12 държави от ЕС. Разказите може да бъдат търсени по регион 
на произход, държава по местоназначение и по тема от живота. Разказите се стремят 
„да се върнат към основните неща“, като пренасочат политическите дебати към 
очакванията, потребностите и преживяванията на лицата, които търсят убежище и 
живеят в Европа. 

www.ecre.org/refugeestories  
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При работата по проекта „Повече осведоменост за бежанците“ през 2005 — 2008 година 
в Бристол, Нотингам и Ливърпул 192 интерактивни, специализирани семинари са били 
посетени от 4 772 членове на обществото. Повече от половината са заявили, че разбирането 
им за положението на бежанците и лицата, търсещи убежище, се е подобрило значително. 
Много от участващите групи са взели участие в последващи дейности, имащи за цел да 
накарат бежанците да се чувстват повече у дома си в своята общност.

www.refugee-action.org.uk  

Проектът „Най-добрият разказ за бежанец“, в сътрудничество между Върховния 
комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) — Словакия и Факултета по журналистика 
при университет „Коменски“, е насърчил по-широкото и по-задълбочено отразяване 
на проблемите на бежанците по време, когато тези въпроси са били доста непознати 
в тази неотдавна приемаща държава. Награди бяха дадени на най-добрите материали, 
представящи истории от живота, интеграционния процес и условията на живот. Тези 
излъчвани и печатни статии не само са стигнали пряко до широката общественост, но 
са имали за цел и повишаване на осведомеността сред държавните служители, които 
са ги чели и обсъждали като членове на журито.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf  

Редица международни организации и организации на гражданското общество са 

създали образователни помагала, книги, игри и брошури специално за учебните 

заведения. Те включват упражнения с разиграване на роли, които симулират 

преживяванията на търсещите убежище, бежанците и другите имигрантски групи.  

„Passages“ на ВКБООН е симулационна игра, имаща за цел да създаде по-добро разбиране 
на проблемите, пред които са изправени бежанците. Участниците минават през няколко 
етапа, симулиращи преживяванията на бежанците от бягството до пристигането в 
бежанския лагер, както и трудностите на интеграцията и репатрирането на бежанците.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf   

„Enséñame, Africa“ — едногодишна кампания за повишаване на чувствителността от 
2005 г. в Канарските острови, постигна целите си: да включи 1000 ученици в работни 
групи за мотивациите и дълбоките причини за миграцията от Сенегал, да подтикне 
учениците да изготвят собствени материали за повишаване на осведомеността за 
използване от другите учители в Испания и да дари учебни материали за селските 
училища в Сенегал.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359  

Жени имигранти

Стереотипът на жените имигранти като зависими и потиснати домакини е не само пред - 

става, изоставаща от настоящата феминизация на имигрантските потоци, но може сам по 

себе си да създаде бариери пред тяхното участие на пазара на труда и в социалния живот. 
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Може да се изготви и разпространи информация за различните ситуации и профили 

на жените имигранти и променящото се отношение между половете в имигрантските 

общности. Първата стъпка е представяне на по-подробни статистически данни, отчитащи 

въпросите, свързани с пола. Следващата стъпка е да се даде глас и лице на жените 

имигранти — както на еманципираните, така и на тези, които за жертви на експлоатация. 

Кампанията на Европейското женско лоби от 2001 г. относно жените, търсещи убежище, 
произведе 20 000 пощенски картички и специален уебсайт за подобряване на 
общественото разбиране за положението на жените, търсещи убежище, и по-специално 
на тези, които са претърпели крайно, свързано с пола насилие, като изнасилване и 
експлоатация. Оттогава тя е подпомагала изграждането на европейска мрежа на жени 
имигранти, една от дългосрочните цели на която е да изложи проблемите, свързани 
с интеграцията на жените, и да ги доведе до знанието на националните политици и 
лицата, вземащи политически решения в ЕС.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html  

Повишаване на осведомеността чрез повишаване участието на 
приемното общество 

Практическите реализатори на кампаниите трябва да съзнават ограниченията на 

използване на „реалистичния подход“, като основен механизъм за повишаване на 

осведомеността. Предоставянето на хората на точна информация за оборване на 

дезинформацията невинаги води до промяна на поведението. Фактите може да 

променят поведението на онези, които са доста безразлични по тези въпроси. Те 

обикновено не променят към по-добро възгледите на хората, които са най-враждебно 

настроени (това може дори да влоши техните мнения). Инициативата „Една Шотландия“ 

например е установила след шест години работа, че обществеността е станала 

по-информирана, но процентът на хората с расистки възгледи е останал същият.

Информираните граждани може все пак да заемат пасивна роля в процеса на 

интеграция, ако не знаят за възможности да участват в мерките за интеграция и 

междукултурния диалог, протичащи в много области на техния живот: на работа, в 

квартала, чрез асоциации или религиозни групи и така нататък. 

Кампаниите за повишаване на осведомеността могат да насърчат участието в дейности, 

които развиват съдържателни контакти между имигрантите и приемните общности. 

Специалните прояви и фестивалите са възможности да се изтъкне приносът на 

имигрантите за живота и културата в тяхната държава на пребиваване. Те предоставят 

също „пазар“ за организациите, предлагащи обучение и възможности за доброволен 

труд. Такива чествания могат да подобрят обществените нагласи към имигрантите и 

да насърчат развитието на междукултурни комепетенции.
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През 2009 г. на 26-ия Фестивал на миграциите, културите и гражданството в Люксем - 
бург е имало щандове, представящи почти 250 организации, работещи в област - 
та на интеграцията.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html  

Фестивалът „Дъга“ в Кипър е мултикултурна проява за повишаване на чувствителността 
на кипърското общество към богатството на културите и цивилизациите на други 
народи и за насърчаване на многообразието и зачитането на правата на имигрантите, 
бежанците, търсещите убежище и на всички, които не са кипърци.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html  

Имигрантски дейци на изкуството и изпълнители може да бъдат поканени, за да 

направят културните чествания по-забележими за широката общественост. Те може 

да избират между представянето на своите традиционни култури на произход или на 

нови междукултурни изразни форми, създадени в държавата на пребиваване.

В Испания многогодишният проект „Entre 2 Orillas“ на фондация „Директа“ е замислен 
като пространство за междукултурен обмен и включва каталог на хора на изкуството 
от имигрантски произход в областта на музиката, театъра, живописта, киното, 
танците, скулптурата, фотографията и други, съдействайки по този начин приносът на 
имигрантите да стане по-видим. 

www.entredosorillas.org

„Kassandra“, една мултикултурна асоциация по изкуствата в Хелзинки, използва семинари 
по изкуствата и театъра, за да повиши осведомеността на обществото и да предостави 
пространство за сътрудничество и работа в мрежа между местни и имигрантски дейци 
и да изтъкне таланта на последните в средствата за масова информация.

www.kassand.net/english  

Zakk — Zentrum für Aktion, Kommunikation und Kultur (Център за дейност, комуникация 
и култура) е бил създаден, за да стане средище на събитията в областта на интеграцията 
в Дюселдорф. Неговите междукултурни прояви са нараснали значително по брой, 
привличане на публика и интерес към постоянно пребиваващите чужди граждани.

www.zakk.de  

Националните празници и спортните събития може да станат по-достъпни за 

имигрантите и културното многообразие. ООН е създала международни дни, като 

Световен ден на бежанците и Международен ден на имигрантите, за насърчаване и 

координиране на националните платформи и мерки.

Публичните чествания и културните събития правят приноса на имигрантите и 

ползите от многообразието по-видими за широката общественост, предоставяйки 

същевременно възможност на организациите, работещи в областта на интеграцията, 

да наемат доброволци.

*
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Много такива прояви са били инициирани на европейско равнище и в държавите-
членки като част от Европейската година на междукултурния диалог 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu  

В интернет портала на Съвета на Европа за междукултурен диалог има също препратки 
към няколко бази данни за подобни практики:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp  

„За многообразие, срещу дискриминацията“ е петгодишна европейска информацион - 
на кампания, завършила през 2007 г. Тя е предоставила на широката общественост 
информация относно законите за борба срещу дискриминацията и положителни 
послания за многообразието. Специални  групи, насочени към отделните държави 
са били използвани за създаване на национални и регионални мерки, които са 
били разработени след това в тясно сътрудничество с националните правителства, 
социалните партньори и неправителствените организации.
 
www.stop-discrimination.info 
 
През 2008 г. на втория ежегоден Ден на интеграцията във фламандската общност 
на Белгия са били чествани имигрантите, завършили програма за интеграция. Тази 
специална проява и голямата кампания в националните и регионалните средства за 
масова информация имат за цел да дадат израз на признателността на обществото за 
ангажимента и усилията на неговите нови граждани. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm  

Проектът на програма „Интеграция на граждани от трети държави“ е разпространил 
наръчник по най-добра практика сред хиляди австрийски, британски, нидерландски, 
германски и словенски спортни клубове, младежки групи и училища.

www.united-by-sports.net/en  

Колективната мярка: подход на публично овластяване

Най-ефективните мерки за повишаване на осведомеността създават пространства 

за съдържателни и продължителни контакти между отделни хора и организации. Тук 

връзката с овластяването е най-силна. Докладът „Борба с поведението, нагласите и ми - 

товете“, изготвен за Комисията за интеграция и сближаване на Обединеното кралство, 

стига до заключението, че кратките или повърхностни контакти без истински ангажи - 

мент не са достатъчни за вдъхване на уважение и могат дори да засилят 

предразсъдъците.  

Колективните мерки могат да подобрят обществените нагласи и процеса на 

интеграция, ако те:

засилват у всички чувството за идентичност;•	

идентифицират и се борят с конкретни предразсъдъци и поведение;•	
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дават повече разбиране и съпричастност към преживяванията на другите;•	

водят до разбиране на различията;•	

установяват допирни точки и споделяне на ценностите и интересите;  •	

насърчават и изграждат приятелства отвъд разделенията, което ще създаде •	

дългосрочна взаимна обвързаност.

Тези пространства могат да бъдат виртуални, напр. публични интернет форуми, или 

практически, напр. инициативи на гражданите. Счита се, че проектите, основаващи се 

на общи, практически цели, са по-ефективно средство за разчупване на стереотипите 

и насърчаване на по-конструктивен поглед към процеса на интеграция. 

Подходът на публично овластяване към повишаване на осведомеността означава, че 

предоставянето на информация е непосредствено свързано с пространства за 

съдържателно и продължително взаимодействие между отделни имигранти и членове 

на обществото.

Проектът на Торино 2000/2 „Турист у дома“ е помогнал на 600 местни жители да открият 
многообразието на магазините и ресторантите в своя град. 200 000 екземпляра от 
карти на кварталните мултикултурни атракции са били раздадени с местния вестник. 
Проектът е подтикнал развитието на зона с висока концентрация на имигранти 
благодарение на широкото участие на имигрантски предприемачи от квартала, които 
са успели да разнообразят своята клиентела. 

„Библиотеката за инструменти“ в Лестър, Обединеното кралство, е уникална местна 
мярка, подтикнала развитието на нова междукултурна мрежа от музиканти. ВВС 
организира публични покани за дарения на музикални инструменти втора употреба. 
Местната библиотека ги заема след това на новопристигнали в региона музиканти, 
търсещи убежище или бежанци. Проектът предлага зала за изпълнение и финансира 
приобщаването им към местната музикална сцена.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20
CASE%20STUDY_INFO.pdf  

3.2. Изграждане на капацитет и избор на мерки

Мерките за лично и организационно овластяване имат за цел да повишат капацитета 

на имигрантите и техните асоциации да си партнират с водещите организации в 

областта на имиграцията и да участват в социалния и обществен живот.

Новопристигналите идват с различен капацитет и много от тях се надяват да развият 

собствените си капитал, знание и ресурси, като придобият допълнителни умения в проце - 

са на интеграция. Постоянно пребиваващите имигранти може също да имат желание  

да подобрят условията си на живот, като преодоляват личните или институционални 

пречки, спъващи достъпа им до наличните ресурси и права, участието им в обществения 

живот или възможността им да водят независим, достоен живот по собствен избор.

*
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Активно и равно участие от вземането на решения до 
изпълнението

Даването на отделни имигранти или представители на имигрантски асоциации на 

възможност да вземат собствени решения относно промяната на условията им на 

живот или участието в обществения живот помага да се разчупят възприетите схеми 

на зависимост и покровителствено отношение.

Проектите с подход за овластяване гледат на имигрантите като на сериозни 

участници в публичния дебат. Изричната цел на много мерки за овластяване често е 

да помогне на имигрантите да им се чуе гласът и да играят активна роля в развитието 

на политиките. Информацията, работата в мрежа и платформите са често пъти 

основни инструменти за овластяване на имигрантите. Целевата група участници се 

осведомяват по основните въпроси и процеса на вземане на решения, също както 

лицата, вземащи решения, се осведомяват относно това как да извлекат поука и да 

действат въз основа на опита на имигрантите. По този начин мерките за овластяване 

могат да задоволят потребностите и очакванията на крайните ползватели и да окажат 

непосредствено въздействие върху условията им на живот. Следва да бъдат изяснени 

правните въпроси във връзка с договорите, разликата между доброволен и платен 

труд и доброволният характер на тези дейности, за да се гарантират добри резултати 

от използването на доброволци като механизъм, улесняващ социалната интеграция.

Принципът „Нищо за нас без нас“ е от решаващо значение за успеха на всяка мярка за 

овластяване. Той изисква крайните ползватели да бъдат основните действащи лица в 

етапите на планиране, изпълнение и мониторинг.

Оценка на потребностите и анализ на и от имигрантите

Овластяването започва с етапа на проучване и оценка на потребностите, на който 

проектите потвърждават дали и как имигрантите решават жизнени проблеми, уникални 

за тяхното положение. Това проучване повишава осведомеността на отделните хора 

или организациите за основните проблемни области и насочва тяхното мислене към 

това как оценките да бъдат превърнати в действие.

Нидерландският проект по програма EQUAL под надслов „Vrijbaan“ е разработил 
диагностични инструменти за „Управление на вашата собствена интеграция“. 
Самооценките дават възможност на отделните хора да видят до каква степен според 
тях те избират собствената си посока в своята околна среда.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

*



Наръчник по интеграция 71

Z

Z

Z

Z

Центърът за правата на имигрантите в Ирландия е установил, че неговият подход на 
работа с местната общност е най-успешен, когато участващите могат да надхвърлят 
границите на отделните случаи и да анализират структурните неравенства, динамиката 
на властта и дълбоките причини. Той е създал условия за колективни резултати от 
полза за всички членове на обществото и насърчава солидарността между групите 
(например домашни помощници, берачи на гъби и жени имигранти).

www.mrci.ie/activities/index.htm  

Проектът на Форума на имигрантските и бежанските общности в Обединеното 
кралство „Овластяване на общността“ извършва оценки на потребностите на 
имигрантските организации. След това те адаптират съответно предлаганите от тях 
трайни услуги, с цел да се подобри доставката на услуги от организацията и да бъдат 
подпомогнати нейните членове.

www.mrcf.org.uk/#cep  

„Партньорската програма за овластяване на младежта“ (YEPP) в Mannheim-Neckarstadt 
West, Германия, използва подобен подход за повишаване на осведомеността относно 
местните структурни проблеми, спъващи интеграцията, след което разработва съобразена 
с потребностите помощ за отделни млади хора в неравностойно положение.  

www.yepp-community.org/yepp/cms  

Четиридесет и седем групи на цветнокожи и хора от етническите малцинства са били 
обучени, след което са работили по проекта от 2003 г. „Оценка на потребностите на 
злоупотребяващите с наркотици цветнокожи и хора от етническите малцинства“ на 
Министерството на здравеопазването на Обединеното кралство. Тяхното проучване е 
установило ниски равнища на осведоменост относно злоупотребата с наркотици във 
всички общности (и по-специално между поколенията), което е подтикнало групите 
да направят свои собствени конкретни предложения за интеграция и качество на 
услугите. Проектът е постигнал по-голямо включване на тези групи в местния процес 
на вземане на решения и техните предложения са довели до конкретни подобрения 
при предоставяне на услугите.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf  

Като иновационен метод за проучване с разширено участие, оценките на потребностите 

са един от начините да се включат изследователите в проекти с работещите в тази 

област и самите имигранти.

Оценката и анализът на потребностите, извършени от преките бенефициери на дадена 

мярка за овластяване, дават рамката за оценка от тях самите на собственото им лично 

положение или положението на общността/организацията.

*
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В рамките на изследователския проект „POLITIS“ 76 дипломирани студенти са 
интервюирали 176 граждански активисти имигранти. Констатацията, че един от 
най-решаващите фактори за гражданско участие е бил простият факт, че лицето е било 
поканено от една организация, е довела до последващ проект, „WinAct: Привличане 
на имигранти като активни членове“. Професионални преподаватели на възрастни, 
мнозина от имигрантски произход, са били обучени да провеждат местни семинари 
за политически партии и синдикати относно реализирането на успешни стратегии за 
връзка със и наемане на имигранти.  

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Финландското Министерство на социалните грижи и здравеопазването е финансирало 
две групи проекти на университета в Тампере за изследване на имигрантската 
общност през 2003 и 2005 година. Изследователи на социалните грижи за имигранти 
са определили концептуалната рамка на своите проучвания и целта на изследванията. 
Те са предпочели да насочат докладите си към въпроси като мнения на потребителите 
за услугите по психично здраве, нагласите на общността към първичната медицинска 
помощ и професионалните очаквания на второто поколение имигранти. 

www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf  

Определяне на правилната целева група, подобряване на 
нейното положение

Диалогът с имигрантите и организациите чрез изследвания при широко участие и оценка 

на потребностите може да разкрие много различна гама потребности в зависимост от 

множество фактори: възраст, пол, образование, правен статут, статут на пазара на труда, 

умения и квалификации, мотивация и пр. Така например консултативните структури при 

приемането на бежанци дават възможност на лицата, търсещи убежище, и на бежанците 

да изкажат своите мнения по различни аспекти на приемането и интеграцията и да 

бъдат включени в изпълнението на тези услуги. Успешните мерки за овластяване често 

изискват да се посочи тясно определена целева група.

Проектът „Kommit — Овластяване на имигрантски организации“ в Бранденбург, 
Германия, е поставил ударението върху развиване на умения и способности, избрани 
от участващите имигрантски организации. 30 лидери на имигрантски организации 
са получили 80 часа пряко тематично обучение, а 1000 участници са взели участие 
в семинари за общността и възможности за работа в мрежа. Показател за успеха на 
проекта е било удовлетворението на участниците от темите, методите и качеството. 
Наръчникът по проекта е публикувал много положителни резултати от оценката, както 
и качествени норми за бъдещи образователни програми за възрастни, предназначени 
за имигрантските организации.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de  
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Овластяването на конкретни целеви групи може да се окаже успешна стратегия при 

трудно достъпни групи, като жените имигранти. Проектите трябва да се възползват 

от възможността да изберат да участват по различни или по-малко активни начини. 

Потенциална роля на публичните органи и други финансиращи звена е да компенсират 

разходите или да намалят пречките за участие.

Мерки, които са гъвкави и съобразени с изрично заявените потребности на 

бенефициерите, отговарят на очакванията на участниците и на крайната цел на 

овластяването да подобри тяхното положение. 

В Женския център „Delfshaven“ в Ротердам работят само жени имигранти, създавайки 
атмосфера, в която жените от различни възрасти и националности (в това число и 
нидерландки) се чувстват удобно. Центърът е успял да извади много жени от състояние 
на изолация по неформален начин и е осигурил обучение на стотици хора по езика, 
както и творчески курсове, основани на оценки на възможността за тяхното влизане 
на пазара на труда.  

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/
Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html  

Когато „Clientenbelang Utrecht“ (група по интереси за пациенти и клиенти) има свързан 
с политиката въпрос относно имигрантите майки, те го задават направо на „Immigrant 
Wmo Watchers“ — мрежа на имигранти майки с деца на училищна възраст. Тези жени 
събират необходимата информация от разширената си социална мрежа и формулират 
неформален отговор с цел подобряване на развитието на политиката.

www.senia.nl   

Програмата E.L.S.A. е използвала проучване с разширено участие, за да окаже 
въздействие върху политиките на социални грижи в областите на  италианската 
провинция Forlì-Cesena. Проектът е предложил на гледачките имигранти информацията, 
обучението и консултацията, които са поискали. Той е улеснил контактите с местните 
власти и с един партньорски синдикат. Проектът е предложил също инициативи в 
помощ на получаващите грижи и техните семейства, които улесняват участието и 
узаконяването на техните гледачи.  

www.palliative.lv/45/70  

Познаване на целите, намиране на правилните средства за 
овластяване

Различните видове мерки за овластяване на имигрантите и организациите прилагат 

динамичен, ориентиран с оглед на резултата подход към равнопоставеност при 

възможностите. Инициаторите трябва да определят подходящите средства са постигане 

на ясно набелязаните цели за конкретната целева група, оставяйки достатъчно място 

за различни форми на ефективни действия. Така мерките за овластяване увеличават 

*
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капацитета за промяна на даден имигрант или дадена организация и им предоставят 

пространство за реализиране на този капацитет. Това пространство може да бъде 

вътре в организациите/правителството, чрез назначаване на работа или предоставяне 

на право за вземане на решения, както и чрез нови целеви програми.  

Пространствата за обмен и вземане на решения между имигрантските организации и 

организациите от общ характер са ключови концепции, характерни за всички тези мерки. 

Схемите за назначаване на работа в сферата на изкуството и културата са пример за това.

Това, което отличава една мярка за овластяване от много образователни програми, 

действащи в областта на интеграцията на имигрантите, е комбинацията от обучение и 

действие, даваща на целевите групи уникалната възможност да приложат в действие 

придобитото си знание.

Основната идея на проекта на Британския съвет „Интеграция и многообразие в 
образованието“ е да се позволи на учениците от етнически и културно многообразните 
училища да поемат водеща роля при определяне на програмата, договаряне на 
споразумения и създаването на ученическа харта за интеграционните училища. 
Групи от ученически лидери ръководят изпълнението на проекти за овластяване на 
по-широки групи ученици, родители и местната общност като цяло. 

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm  

Схемата за назначаване на културна работа „Jump in!“ („Хайде с нас!“) има за цел 
по-широкото участие в нидерландските културни организации на хора на изкуството 
и ученици от етническите малцинства. Чрез този местен инструмент за междукултурен 
диалог приемните организации създават преки комуникационни канали с дейци на 
изкуството от различни общности, докато последните придобиват непосредствен 
опит за продължаване на професионалното си развитие. Той се основава на пилотни 
проекти като ротердамския междукултурен комитет „Theater Zuidplein“, който от 1998 
г. оказва осезаемо въздействие върху многообразието на публиката, която театърът 
може да привлече.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in  

Идеална възможност за имигрантите и техните организации да играят водеща роля в 

обмена и мерките е повишаването на осведомеността.  

Финансираният по програма „EQUAL“ радиопроект „Commedia.Net“ е дал възможност 
на имигрантите, бежанците и търсещите убежище в Гърция, които се интересуват 
от програмния избор на средствата за масова информация, да разберат по-добре и 
своята собствена, и другите общности и да излъчват придобитото си знание в ефира. 
Предоставянето на професионално обучение и работни места им е дало ключова роля 
в повишаването на осведомеността и промяната на начина, по който информацията 
относно миграцията се предлага на обществеността. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

*
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Между 2003 и 2008 година проектът „MiMi — С имигрантите за имигрантите“ е 
обучил 600 „междукултурни посредници“ за имигранти в 35 германски града. Те са 
осъществили 900 прояви на 32 езика, разяснявайки германската здравна система и 
свързани с нея теми на около 10 000 души от имигрантски произход, а други 100 000 са 
били обхванати чрез листовки и наръчник по здравеопазване.

www.aids-migration.de  

Проектът „Напред без дискриминация“ (STOP) на Общата информационна система 
за околната среда (SEIS), Финландия, е обучил имигранти и членове на етническите 
малцинства и е организирал семинари за повишаване на осведомеността при училищата 
и националните публични органи. Участието на имигрантите е било много полезно в 
надзорния комитет за пилотния проект, както и при планирането, изпълнението и 
оценката на проекта. Положителният отзвук и гласността са довели до разширяване на 
антидискриминационното обучение на бъдещите учители и полицаи.

www.stop-discrimination.info/134.0.html 

Включване на имигрантите и техните асоциации в организациите 
от общ характер: от полза и за двете страни

Мерките за овластяване се предприемат понякога на най-близко до гражданите 

равнище от самите имигранти, като след това се финансират от водещите организации, 

работещи в тази област, били те публични органи, социални партньори, частният 

сектор или гражданското общество. В други случаи организациите от общ характер 

са инициатори на тези мерки и по-късно си партнират с имигрантите (по принципа 

„прав ѝ го не за нас, а с нас“). Те може да си поставят за цел да овластят отделни 

имигранти чрез предоставяне на услуги, разнообразяване на членския си състав чрез 

програми за установяване на връзки или чрез предоставяне на платформа за участие 

на имигрантите в обществения живот.

Не бива да се забравя, че както имигрантите, така и водещите организации, работещи 

в тази област  са допълващи се бенефициери на мерките за овластяване, които са 

насочени колкото към приспособяване в приемното общество, толкова и към участието 

на имигрантите. Водещите организациите очакват от тези партньорства да разрешат 

конкретен проблем на интеграцията или да доведат до подобрение на управлението на 

интеграцията от тяхна страна.  Тези потенциални ползи засилват значително интереса 

им към овластяване на имигрантите и предприемане на необходимите стъпки за 

постигането на тези цели. Могат да бъдат разработени качествени норми, за да се 

прецени дали водещите организациите в съответната област изпълняват процедурите 

за овластяване на бенефициери и служители имигранти и дали тези процедури са 

довели до осезаеми промени на политиките и задачите на организацията.
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Водещите организации в областта на имиграцията също биват овластени от приетите от 

тях мерки за овластяване на имигрантите. Увеличените им капацитети, ресурси и 

междукултурни компетенции подобряват качеството и ангажираността на вземаните 

от тях решения и доставката на услуги.

Проектът „Фестивал на чужденеца“ на Европейската културна фондация има за цел 
да създаде това взаимноизгодно положение въз основа на идеята, че повишената 
способност на младите хора от различен произход да използват новите интернет медии  
ще увеличи след това възможностите на тяхната аудитория (европейски неправителстве - 
ни организации, културни институции, средства за масова информация и правителства) 
да работят с младите хора по проекти относно междукултурния диалог.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival  

„INVOLVE“ е бил изследователски проект с широко участие, финансиран по програма 
„Интеграция на граждани от трети държави“ относно начините за улеснено използване 
на доброволци в двупосочния процес на интеграция. Шестнайсет конкретни препоръ - 
ки са били формулирани към лицата, отговорни за разработването на политиката  
на различни равнища на управление, и към работещите във водещите  организации в  
областта  и имигрантските организации.   

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf  

През 2005 г. изданието на Министерството за общините и местното управление на 
Обединеното кралство „Насоки за мониторинг на етноса: Включване“ има за цел да 
увеличи включването на общностите на цветнокожи и хора от етническите малцинства 
в действията за обновяване на кварталите чрез поощряване на местни партньорства с 
асоциациите на отделните общности.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771  

Партньорството „Pangea Development“ в испанския регион на Castilla – La Mancha 
се състои от имигрантски асоциации, неправителствени организации и местни и 
регионални публични органи. „Междукултурните връзки“ (посредниците) са успели 
да обхванат повече от половината от всички имигранти, живеещи в този селски район. 
Те са ги свързали със служби за общо и специално обучение, както и за консултации, 
и с действащи програми в помощ на работните места. Мерките за повишаване 
осведомеността се съчетават с проучването „Междукултурен барометър“ по теми, 
като социално-икономическия и културния принос на имигрантското население в 
дадена община.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-
pangea_en.cfm  

*
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Заключения

1.  Кампаниите и проявите за повишаване на осведомеността дават на всички 

граждани възможност да научат факти за миграцията и интеграцията и да 

разберат как могат да участват в процеса на интеграция. Те освен това създават 

пространства за често взаимодействие между имигрантите и националните 

граждани, което засилва междукултурната компетентност на всички. 

2.  Основаният на фактите подход към повишаване на осведомеността започва с 

етап на изработване на своебразна карта, при който проучванията и анкетите 

предоставят солидни изходни данни за нагласите на имигрантите и на широката 

общественост, които могат да бъдат редовно оценявани.

3.  Анализът на резултатите от проучванията хвърлят светлина върху факторите, 

определящи нагласите, което помага да се подбере подходящата целева група. 

Тези резултати могат да се използват също така за привличане на вниманието 

на средствата за масова информация и обществеността към стартирането на 

дадена кампания за повишаване на осведомеността.

4.  Тъй като правителствените политики и послания оказват значително въздействие 

върху достоверността и ефективността на една кампания, лицата, отговорни за 

създаването на политиката и за формиране на общественото мнение, може да са 

сред нейните ключови целеви групи.

5.  Определянето на подходяща целева група (напр. промяна на мнението на 

широката публика, на имигрантите или на избрани заинтересовани страни и 

групи от населението) е без съмнение предпоставка за успеха на кампанията.

6.  Инициативите за „рушене на митове“ подобряват общественото мнение, 

представяйки реалистична картина на имиграцията, основана на факти и лични 

разкази. Те правят обществото по-чувствително към характерните особености 

и потребности на различните имигрантски групи, особено на най-уязвимите и 

най-стереотипно представяните от тях, като незаконните, търсещите убежище и 

жените имигранти. 

7.  Публичните чествания и културните събития правят приноса на имигрантите 

и ползите от многообразието по-видими за широката общественост, 

предоставяйки същевременно възможност за организациите, работещи в 

областта на интеграцията, да наемат доброволци.

8.  Подходът на публично овластяване към повишаване на осведомеността означава, 

че предоставянето на информация е непосредствено свързано с пространства 

за съдържателно и продължително взаимодействие между отделни имигранти и 

членове на обществото.
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9.  Принципът „Нищо за нас без нас“ е от решаващо значение за успеха на всяка 

мярка за овластяване. Той изисква крайните ползватели да бъдат основните 

действащи лица в етапите на планиране, изпълнение и мониторинг.

10.  Оценката и анализът на потребностите, извършени от преките бенефициери на 

дадена мярка за овластяване, дават рамката за оценка от тях самите на собствено - 

то им лично положение или положението на общността/организацията.

11.  Мерки, които са гъвкави и съобразени с изрично заявените потребности на 

бенефициерите, отговарят на очакванията на участниците и на крайната цел на 

овластяването да подобри тяхното положение.  

12. Това, което отличава една мярка за овластяване от много образователни 

програми, действащи в областта на интеграцията на имигрантите, е комбинацията 

от обучение и действие, даваща на целевите групи уникалната възможност да 

приложат в действие придобитото си знание.

13. Водещите организации в областта на имиграцията също биват овластени 

от приетите от тях мерки за овластяване на имигрантите. Увеличените им 

капацитети, ресурси и междукултурни компетенции подобряват качеството и 

ангажираността на вземаните от тях решения и доставката на услуги.
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Глава 4. 
Платформи за диалог
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Диалогът се използва при различни културни традиции за насърчаване на 

взаимното разбирателство и доверие и за предотвратяване и разрешаване на 

конфликти.  Специално създадени и постоянни платформи за диалог може да се 

използват при преговори във връзка с интеграцията като средство против липсата 

на взаимно разбирателство и доверие, която може да съществува сред и между 

имигранти, постоянно пребиваващи, граждани от имигрантски и от неимигрантски 

произход, както и между тези различни групи и управлението на всички равнища. 

Успешната платформа създава открит и толерантен обмен на мнения и, ако е направена 

добре, помага на участниците да намерят допирни точки за сътрудничество. Тя е място 

за преговори по конфликтни интереси и за намиране на общи решения. Следващите 

стъпки започват там, където ролята на платформата за диалог свършва, а това може 

да доведе до укрепване на социалните и организационните мрежи в общността и до 

споделено чувство за идентичност в едно многообразно общество. 

Тази глава развива първия Общ основен принцип, който определя интеграцията като 
двупосочен процес на взаимно приспособяване от всички имигранти и постоянно 
пребиваващи лица на държавите-членки. Правителствата се насърчават както да 
се включват в политиката на интеграция, така и да съобщават ясно техните взаимни 
права и задължения. Основен механизъм, в съответствие със седмия Общ основен 
принцип, е честото и съдържателно взаимодействие на местно равнище между 
местните постоянно пребиваващи лица както със, така и без имигрантски произход. 

Главата излага всяка стъпка в процеса на създаване и използване на платформа за 

диалог и практическите пречки, които често трябва да бъдат преодолявани. В нея първо 

се разглежда коя е подходящата правна рамка, върху чии проблеми и потребности е 

поставен акцентът на платформата, кой участва, какви основни умения са необходими, 

какви са правилата на играта. Тя изследва как взаимното разбирателство и доверието в 

диалога може да се превърнат в по-голямо сътрудничество в дадена общност. Ръководен 

публичен орган или субект на гражданското общество може да помогне на една 

платформа за диалог, поемайки различни функции, имащи за цел да дадат на платформите 

по-ефективни работни методи, по-ефективни следващи стъпки и по-голямо въздействие 

върху общността. Настоящата глава обяснява какви функции може да изпълнява подходящ 

публичен орган или субект на гражданското общество на всеки етап от платформата за 

диалог.  Извлечените поуки могат да подтикнат към създаване на платформи на квартално, 

общинско, регионално и национално равнище — дори на европейско равнище, където 

през април 2009 г. стартира Европейският форум за интеграция.

Международната миграция увеличи съществуващото в Европа етническо, културно, 

религиозно и езиково многообразие и ще продължи да го увеличава. Повечето европейски 

граждани съобщават за неотдавнашни и положителни контакти с хора от различни етноси, 

религии и националности по данни на Флаш Евробарометър 217 от 2007 г. Макар за 

анкетираните да е било трудно да определят какво е „междукултурен диалог“, те свързват 
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с него голям брой положителни значения, от комуникация между различни общности до 

транснационална мобилност, достъп до култура и езиково многообразие. В дългосрочен 

план Европа може да почувства цялата полза от това многообразие за икономическия си 

растеж, конкурентоспособността, творческото начало и мястото си в света.

Нарастващото многообразие на населението налага обществените услуги и другите 

социални схеми да се приспособят към новите реалности на многообразието. Начинът, по 

който едно място — от нацията до квартала — се приспособява към това многообразие в 

краткосрочен и средносрочен план, може да доведе до нарастване и спадане на общите 

равнища на взаимно доверие и разбирателство в обществото. Едно неотдавнашно 

проучване изказва например предположението, че високите равнища на многообразие 

(напр. различни хора, живеещи в общност) може да задействат механизми на „самоизолация“ 

и „социално дистанциране“ между хората. В сравнение със средностатистическия човек, 

хората, живеещи в силно хетерогенни квартали, са склонни:

да познават и да се доверяват по-малко на своите съседи, независимо дали •	

информацията им идва от хора от същия или от друг произход;

да имат по-малко доверие в (макар и не непременно да познават по-малко) местните •	

политици, лидери и средства за масова информация; 

да са активни политически по различни начини, напр. в улични протести или в •	

групи за социална реформа;

да имат по-слабо чувство за благополучие;•	

да очакват, че ще оказват по-малко влияние върху политическите решения и че •	

техните общности е по-малко вероятно да си сътрудничат за взаимното решаване 

на общ проблем.

Тези констатации предупреждават, че общностите в преход, ако бъдат оставени сами 

на себе си, може временно да изпитват по-ниски равнища на взаимно разбирателство 

и доверие в групи както на мнозинството, така и на малцинствата, между мнозинството 

и малцинствата, и към своите местни органи на управление. 

По-ниските равнища на взаимно разбирателство и доверие се отдават често на 

по-ниски равнища на социалния капитал (т.е. на по-малко социални и организационни 

мрежи). Приятелствата и гражданското общество дават на отделните хора местни 

възможности за съдържателни взаимодействия и връзки. Силата на социалните 

и организационните мрежи оказва въздействие върху равнището на доверие и 

солидарност, както и на личното и икономическото благополучие на живеещите 

там. Увеличаващото се многообразие е само един фактор в общия спад на социален 

капитал в много западни общества, където хората не са толкова социално и граждански 

активни, колкото са били. 

Отрицателно въздействие върху социалната интеграция оказва отслабването 

на социалните и организационните мрежи, което може да доведе до краен 

индивидуализъм и безразличие към благополучието на другите, взаимно поставяне 

в стереотипни клишета и търсене на изкупителни жертви, лишаване от глас на 
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уязвимите групи, бездействие по реалните проблеми на общността, конфликти при 

разпределяне на ресурсите и множество форми на дискриминация и екстремизъм 

във всички части на спектъра. 

Това отслабване оказва също въздействие върху интеграцията на новопристигналите, 

които са засегнати най-тежко. В процеса на своето установяване новопристигналите 

са склонни да разчитат на съществуващите социални и организационни мрежи повече 

от родените там или вече установилите се групи, като компенсация за своята липса на 

социален капитал в страната. 

Трайните, съдържателни междукултурни взаимодействия помагат на местните постоянно 

пребиваващи лица да разберат как други като тях и хората от различен произход се 

променят в едно все по-многообразно общество. Те се разбират по-добре и изпитват 

по-голямо взаимно доверие, когато почнат да се чувстват като пълноценни членове на 

една общност със споделена идентичност и интерес към благополучието на другите.

4.1. Създаване и използване на платформа: 
преодоляване на препятствията

Лицата, отговорни за разработването на политиката, често прибягват до диалога, за 

да успокоят населението при важни новини за социални конфликти. Тези конфликти 

може да са симптоматични за по-големи проблеми на неравното третиране и 

неравностойното положение в едно многообразно общество (като изключване от 

пазара на труда, по-необлагодетелствани градски квартали, расизъм). По своята 

същност тези напрежения ще наложат в крайна сметка договаряне на правилна 

политика за интеграцията като начин за решаване на конкретния проблем.

Платформата за диалог е един вид начална точка за договаряне на тази правилна 

политическа реакция. Тя може да бъде място за установяване на първоначален контакт 

за преодоляване на неразбирателството и недоверието. Платформата слага началото 

на разговори по конкретен проблем, като предоставя гражданско пространство за 

открит и толерантен обмен на мнения. В зависимост от това къде точно е липсата на 

разбирателство и доверие, този обмен може да се осъществи между имигранти, със 

съседите и с органите на управление. Участниците се включват в процес на взаимно 

обучение. Те обединяват различните си гледни точки в споделено разбиране за 

проблема, развиват основно доверие и намират допирни точки за съвместна работа 

за неговото решаване.

Платформата за диалог е гражданско пространство, в което да се започне открит и 

толерантен обмен на мнения между имигранти, със съседите или с органите на 

управление. Целта е участниците да развият споделено разбиране и доверие по даден 

конкретен проблем и да намерят допирни точки за съвместна работа за неговото 

разрешаване.

*
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Очаквани резултати и въздействие на платформата за диалог

Успешните платформи за диалог водят до създаване на работни отношения между 

участниците, развиващи съвместни публични дейности, партньорства и нови 

постоянни механизми за консултации. Тази следваща стъпка предоставя нови 

пространства за съдържателно взаимодействие, този път с по-широка публика. В 

средносрочен план тя развива нови и по-силни социални и организационни мрежи и 

възможности за консултации на управляващите органи. Участниците образуват нова 

организация или установяват сътрудничество от общ характер по основната дейност 

на своята организация. И в двата случая това сътрудничество трябва да действа 

самостоятелно, без необходимост от помощта на платформа за диалог.  

В дългосрочен план процесът, започнат от платформа за диалог, може да намали 

социалното отдалечаване и да засили взаимно социалния капитал и благополучието 

на всички жители. Той може да помогне за събирането и промяната на идентичности 

на квартално, градско и може би дори на регионално, национално или европейско 

равнище. Политическите лидери и лидерите на гражданското общество може 

да използват тези граждански пространства, за да включат многообразието в 

едно по-силно, по-широко споделено чувство за идентичност и да разработят 

по-всеобхватен език за обсъждане на общите проблеми.

Имиграцията може да повдигне въпроси в областта на вътрешната и външната 

политика относно ценностите, които са общи за една все по-многообразна Европа.  

ЕС дава отговор на това със своето мото „единство в многообразието“, определено 

в преамбюла на Договора за ЕС като желание на държавите-членки „да задълбочат 

солидарността между своите народи при зачитане на тяхната история, култура и 

традиции“. Бялата книга на Съвета на Европа за междукултурния диалог подхваща 

тази идея и я прави толкова валидна за интеграцията на имигрантите, колкото и за 

европейската интеграция: „Отсъствието на диалог не взема под внимание уроците 

на политическото и културното наследство на Европа. Европейската история е 

била мирна и плодоносна, винаги когато е преобладавала истинска решителност да 

говорим с нашите съседи и да си сътрудничим през разделящите ни линии... Само 

диалогът дава на народите възможност да живеят в единство в многообразието.“

Още идеи и примери за практики на междукултурен диалог и платформи може да се 
намерят в:

Дейностите на Европейската година на междукултурния диалог 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu
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„Многоцветна книга: Междукултурен диалог: От практиката до политиката и 
обратно“ от Платформа за междукултурна Европа:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

„Бяла книга за междукултурния диалог: Да живеем заедно като равни с достойнство“, 
изготвена от Съвета на Европа:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp  

Правната рамка като улесняване на диалога

Платформата за диалог може да бъде поставена при конкретни условия: работно 

място, училище, културна сфера, обществени услуги, религиозен живот, отношения 

в квартала, външни работи и прочие. Всяко едно от тези места има свои собствени 

възможности за обмен на мнения и съвместно вземане на решения. Лицата, отговорни 

за разработването на политиката, трябва да гарантират сходни възможности на 

националните граждани и на гражданите от трети държави за участие при тези 

условия. В зависимост от разполагаемите политики за политическо участие, това 

включва правото за образуване на сдружения, политически партии или свързани с 

работата звена, получаване на средства за изграждане на капацитета, гласуване на 

избори или редовно допитване от страна на органите на управление.

Тези политики дават възможност да се появят различни избрани представители 

и други субекти, които след това да участват в платформите. Присъствието на тази 

гражданска общност е един вид инфраструктура, която прави платформите за диалог 

възможни в дадено общество. 

През 2006 г. чешкото министерство на вътрешните работи е приело по-широко тъл - 
куване на Закон 83/1990, според което всяко физическо лице — не само гражданите 
на страната — може да образува сдружения. Дотогава чуждите граждани са можели 
да правят това само ако привлекат за участие най-малко трима чешки граждани.
В Испания Конституционният съд е заявил в свое решение №  236/2007, че има някои 
основни права, които се притежават от всеки човек, независимо от административния 
статут, сред които са правото на сдружение, събиране, демонстрация и образование.
В Австрия Законът за Трудовата камера от 2006 г. и Законът за институционалната 
структура на работното място са разширили за всички работници, граждани на трети 
държави, правото да бъдат избирани за представители на персонала (член на синдиката, 
който представлява колегите си в отношенията с ръководството) и за делегати в Трудовата 
камера (платформа, представляваща всички служители и работници в частния сектор). 

Националните програми на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети 
държави може да се използват за финансиране създаването на национални, регионал - 
ни и местни консултативни органи и програми за изграждане на капацитета за гражда - 
ни на трети държави и техни сдружения за участие в демократичния процес.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 
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Един национален или местен орган, който е доказал готовността си да оказва струк - 

турна, постоянно действаща консултация и е изградил доверие и разбирателство, мо - 

же да използва тези умения за създаване на нова платформа за диалог и за премина - 

ване към по-чувствителни теми.

Премахването на бариерите в правната рамка пред гражданското участие на имигранти - 

те създава възможности за развитието на гражданското общество и на консултативни 

органи, които по-късно ще бъдат основни участници в платформата за диалог. 

Съветът за етническите малцинства в Дания е националният консултативен ор - 
ган, съставен от избрани на местно равнище съвети за интеграция. Когато едно теле - 
визионно проучване установи, че местните съвети получават неудовлетворителни 
оценки от своите членове и малко доверие от местните политици, Съветът е използвал 
съществуващите си структури за създаване на пет регионални платформи за диалог 
относно това как най-добре да се води диалог в бъдеще. Членовете на местните съвети 
са действали като основни фактори, способни да мобилизират трансетнически мрежи 
и да включат в тях като участници общината и средствата за масова информация.

www.rem.dk  

Форумът „Minderheden“ е независима организация, обединяваща 15 федерации на 
повече от 1000 местни имигрантски организации във Фландрия и Брюксел. Неговото 
финансиране и официалното му признаване от фламандската общност дават на форума 
възможност да участва външно в нови диалози с правителството и да определя дневния 
ред. Вътрешно той има работни групи и платформи за своите членове. Правителството 
има „пряк път“ до различни малцинствени групи, без да рискува да избере една от тях 
като „произволен говорител“. Членовете могат да се изказват чрез форума и да използват 
структурите му за изграждане на капацитета на своята организация. 

www.minderhedenforum.be  

Акцент върху конкретен проблем въз основа на потребностите на 
общността

Платформите трябва да избягват широкия обхват, включващ цялата концепция за 

интеграцията, като вместо това изберат да поставят ударението върху конкретни 

потребности и проблеми, например върху здравеопазването, трудовата заетост, 

образованието, тормоза и пр. Основаната на потребностите платформа се основава 

на проблемите, които са най-важни за даден регион — както за имигрантите, така и за 

местните хора. Поставянето на ударението върху потребностите и проблемите като 

обща отправна точка може да избегне ненужните понякога разграничения, правени 

въз основа например на различните общности. От решаващо значение за успеха на 

основаната на потребности платформа по конкретен проблем на интеграцията е да се 

изслушат както приемната общност, така и тази на имигрантите. Изслушването става 
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не само на етапа на планиране, но и през целия период на изпълнението. Това изисква 

значително и специално отделено време за консултация, реакция и обратна връзка.  

Необходимостта от платформа се оценява, като се иска от членовете на съответната 

общност да посочат основните си проблеми; дали според тях другите знаят за проблема 

им; и дали имат доверие на другите, че ще си сътрудничат с тях за неговото решаване.

Форумът за бежанци и имигранти в Манчестър има за цел да овласти бежанците и 
търсещите убежище да изразяват специфичните си потребности и очаквания като 
информация за процеса на местно и национално вземане на решения. Той укрепва 
взаимното уважение и сътрудничеството сред бежанците и имигрантите в Манчестър 
и предоставя пространство за обмен на умения, информация и ресурси. Форумът е 
стартирал през 2006 г. въз основа на Хартата на бежанците в Манчестър — декларация 
за правата и задълженията, написана от бежанците и търсещите убежище и одобрена 
от 100 лица, отговорни за създаването на политиката и за формиране на общественото 
мнение в Манчестър, включително от градския съвет. 

www.mrsn.org.uk/forum  

Процесът на консултации преди създаването на платформа разкрива кои основни 

проблеми създават различията в мненията и подозрението, спъващи сътрудничеството 

в общността. Той включва контакти с трансетнически мрежи, определени роли за 

независими сътрудници и използване на нови технологии в помощ на продължаващия 

диалог извън платформата.

Рамковата програма „Нови съседи“ е общинска платформа в Барселона на доставчици 
на услуги, публични органи и неправителствени организации, чиято работа е насочена 
към събиране на семействата. В етапа на планиране са били идентифицирани 
конкретните потребности и е бил избран фокусът чрез телефонна анкета с лица с 
подадени молби за събиране на семейството, целеви групи с лица, подали в миналото 
такива молби, и техните семейства и срещи със службата за записване в училищата 
относно трудностите, срещани в образователната система.

Проектът „Интеграционен обмен“ по програма „Интеграция на граждани от трети 
държави“, ръководен от „Quartiers en Crise (Квартали в криза) — Европейска мрежа на 
зоните на обновление“ е създал осем Местни групи за действие на местни заинтересова - 
ни страни и многоезични интернет платформи за събиране на местни и регионални 
специализирани познания за транснационални партньорски оценки относно местното 
прилагане и осведомеността относно Общите основни принципи. Взаимното обучение 
и обменът в групите ще изгради капацитет и работни отношения между участващите 
публични агенции, организации на общностите, местни организации за борба срещу 
дискриминацията,, работодатели, синдикати и изследователи.

www.qec-eran.org  

Потребностите трябва да бъдат обяснени с лесноразбираеми думи и да имат по - 

тенциала да съберат широка подкрепа от всички страни. Допирни точки се намират 
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по-лесно, когато проблемите са формулирани в рамките на борбата срещу социалното 

изключване на много малцинствени групи, подобряване на условията на работа 

или на отношенията между родители и учители. Потребностите трябва освен това 

да бъдат приспособени към изменящите се обстоятелства по места, което създава 

благоприятни възможности за настоящия политически начин на мислене. 

След като бъде веднъж решено къде ще бъде поставен акцентът на една платформа, 

за участниците в нея ще е по-лесно да намерят допирни точки, ако проблемът е 

формулиран по-общо, така че да се отнася до цялото население.

По въпроса кои трябва да са членовете на дадена платформа за диалог, организаторите 

могат да използват или демократичен подход за избор на „представители“, или 

по-техническия подход за подбор на „участници“. Въпросът е да се избере методът, 

който е подходящ за разглеждания проблем, надежден в очите на заинтересованите 

страни и отчитащ асиметричната динамика на властта между държавните органи, 

националните граждани и чуждестранните граждани с ограничени политически 

възможности — по-специално новопристигналите. 

Една платформа за диалог може да се направи представителна чрез демократичен 

процес. Това е процедура, която се спазва и при официалните консултативни органи. 

Местните консултативни органи в държави като Австрия, Дания, Германия, Люксембург, 

Португалия и Швеция, които следват тази препоръка, могат да твърдят, че техните члено - 

ве са представители на своето население от трети държави в цялото му многообразие. 

Член 5, параграф 2 от Конвенцията на Съвета на Европа от 1992 г. относно участието 
на чужденците в обществения живот на местно равнище препоръчва структурните 
консултативни органи да гарантират: „че представители на чужденците, постоянно 
пребиваващи в една страна,... ще бъдат избирани от чужденците, постоянно 
пребиваващи в района на местния орган, или назначавани от отделни асоциации на 
постоянно пребиваващите чужденци.“

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

Повечето платформи за диалог с имигрантите в Европа избират по-технически подход. 

Организаторите искат платформата да обхване най-подходящите и най-ефективните 

участници. Дали участниците са подходящи, се определя от компетентността им 

по обсъждания въпрос, от общата им готовност за диалог и от тяхната свързаност. 

Ефективността се определя от способността им да действат като потенциални агенти 

на промяната. При този подход уместният въпрос е не дали изградената платформа 

ще бъде представителна, а по-скоро дали ще включва най-подходящите и ефективни 

физически лица и организации. 

Форумът може да има и смесено членство. Пряко избраните представители вкарват 

в платформата гласовете на своите избиратели и поемат водеща роля в диалога и 

вземането на решения, докато специално подбраните участници вкарват своята 

компетенция и способността си да съдействат за последващи мерки.
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Членовете на една платформа са „представителни“, когато са свободно избрани, и 

„участници“, когато са подбрани заради своята свързаност и ефективност по даден 

проблем. Организаторите трябва да преценят дали е необходим демократичен или 

технически подход, за да може тяхната платформа да бъде възприета от общността 

като внушаващо доверие гражданско пространство.

Критериите за участие трябва да бъдат обективни, прозрачни и да се прилагат по един 

и същи начин към всеки заинтересован участник. Принципите на диалога изискват 

участието да е доброволно и непринудително. Специалните назначения или намесата 

на организаторите (особено когато са органи), ще доведат вероятно до подкопаване на 

доверието в платформите и тяхната ефективност, а резултатите от нея ще се схващат 

като пристрастни или нагласени, за да отговарят на нечии интереси.

Може да се окаже разумно да се остави платформата открита, без критерии за 

допустимост и процедура за подбор. Много платформи са ограничени до много 

специални пространства и сектори (напр. болничните администратори в даден град) 

или по време (напр. еднократни, краткосрочни, ad hoc). Най-подходящите участници 

ще се подберат сами въз основа на обхвата и целите на платформата. 

Платформата на неправителствените организации относно политиката на ЕС за 
убежището, бежанците и миграцията е открита за всички установени в Брюксел 
неправителствени организации с европейска мрежа, действаща в дебата относно 
развитието на политиката на ЕС за убежището, бежанците и миграцията. Тя е създадена 
по инициатива на ВКБООН, Amnesty International и Комисията на църквите за 
имигрантите в Европа и действа като отворено, неформално и политически неутрално 
пространство за обмен на информация по различни области на компетентност, както и 
за координация на стратегиите за застъпничество и работа с членуващите национални 
организации с акцент върху бежанците, търсещите убежище или имигрантските 
общности, или в държавите на произход.  

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

Форумът на диаспората за развитие (DFD) в Нидерландия обединява 21 национални 
организации на диаспората, представляващи имигранти и бежанци от шестнайсет 
държави на произход. Той служи като координиращо звено, като разширява 
поддръжниците на тези организации, изгражда стратегическите им хоризонтални 
съюзи и им дава по-голям глас при изготвянето на политиките за миграцията и 
развитието. Имигрантските лидери са били определени като подходящи да участват 
въз основа на способността им да превръщат практическия си опит в модели за 
политически инструменти. Форматът на заседанията е бил организиран с цел да се 
насърчат свободните дискусии между хора с различен произход.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf  

Някои платформи приемат критерии за допустимост, свързани със състава. Повечето 

искат да постигнат баланс между групите на имигрантите и на приемното общество. 

Други отиват по-далеч и включват най-различни гледни точки както от имигрантските 

*
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групи, така и от тези на приемното общество. Балансът между половете често се 

цитира в държави със законни задължения или силна култура на равнопоставеността 

на половете при вземането на решения. За приемното общество възрастта е важен 

фактор при отчитане на многообразието на мненията. За имигрантите поколението 

(напр. първо, второ, трето) може да бъде важен критерий. В зависимост от проблема 

организаторите може да се стремят към баланс на религиозните, културните 

или етническите организации. Това гарантира, че по-новите, по-малките или 

по-разпокъсаните групи няма „да отпаднат през междините“.

От 1997 г. Националната структура за диалог с групите на етническите малцинства 
осигурява на нидерландското правителство солидна правна и финансова основа за 
консултация с етническите малцинства, която допълва съществуващите демократични 
принципи. Всички спорове между участниците в диалога и правителството се уреждат 
от нидерландския парламент. Една от четирите официални цели на структурата 
е да бъде инструмент за канализиране през периоди на социално напрежение. 
Законодателството определя критериите за финансиране и участие. Малцинствените 
организации трябва да имат национален обхват, да включват жени и представители на 
второто поколение на водещи позиции и да имат управителен съвет с квалификация и 
компетенция в различни ключови области на политиката, като жилищно настаняване, 
пазар на труда и образование. Представителността на малцинствените организации е 
била оценена през 2004 и 2005 година по всеки от критериите, водещи до изключването 
на организация, която не отговаря на тях. 

www.minderheden.org/lom.html  

Националните програми на Европейския фонд за интеграция може също да се 
използват за увеличаване на гражданското участие на по-особени групи, които са 
трудно достижими или се изключват по традиция, като хората, издържани от лица, 
избрани по програмите за прием, децата, жените, възрастните, неграмотните или 
хората с увреждания.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Тези различни критерии означават, че платформите не пренебрегват вътрешните 

противоречия и конфликтите сред имигрантите и населението на приемното 

общество. Те предоставят възможности за тези общности да се сближат, което води до 

повече работа в мрежа и сътрудничество.  

Специализираните за определен сектор, краткосрочни платформи може да имат 

отворено, разнообразно членство. Други могат да приемат критерии за допустимост 

в зависисимост от това дали платформите са подходящи, ефективни и балансирани. 

Целта на критериите е да бъдат включени заинтересованите страни с най-голяма 

компетенция и най-силно въздействие върху различните части на общността.
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Правила за приемане: равнопоставеност и взаимно уважение 
между участниците

Всички участници трябва да са съгласни с принципите на равнопоставеност и взаимно 

уважение и да са ангажирани със спазването на универсалните права на човека и 

правовата държава. Никой участник, бил той от приемното общество, от имигрантите 

или от правителството, не може да претендира, че е изключителен носител или 

пазител на тези основни ценности. Ангажираността се доказва чрез откритостта, с 

която участниците общуват помежду си.  

На практика принципът за равно третиране означава, че всички участници получават 

възможност да определят дневния ред на платформата и да говорят на равни начала. 

Участниците не могат да се надяват да доминират в диалога или да напускат дебата 

като победители, тъй като целта е да се създаде основа на взаимно разбирателство и 

доверие, улесняваща образуването на коалиции и практическото сътрудничество.

Процесът, който спазва равното третиране на участниците, трябва да решава присъщите 

неравнопоставености в публичните/частните партньорства и партньорствата 

на неправителствени организации, както и в динамиката на властта мнозинство/

малцинство. Неправителствените организации на приемното общество може да 

имат официални държавни функции и по-благоприятен достъп до ресурси, което им 

дава по-голяма възможност да участват в сравнение с по-малките неправителствени 

организации на имигранти. Всъщност достъпът до ресурси и религиозното и 

културното признаване може да се окажат същността на напрежението, което 

диалогът се надява да разреши. Без отстраняването на евентуални дисбаланси във 

властта, платформите за диалог може да се превърнат в симптом на проблема, който се 

опитват да решат. Участниците могат покажат чувствителността си към тази динамика, 

като обмислят мерки, които дават възможност на представителите на имигрантите да 

дават също толкова ценен и оценяван от другите принос. 

Инициативата „Minderheiten“ („Малцинства“), известна също като „Платформа за 
малцинствата в Австрия“, се застъпва за равното третиране и правата на малцинствата, 
определени като хора, подложени на дискриминация въз основа на етническа, 
социална или религиозна принадлежност, сексуална ориентация или увреждания. 
Определението изхожда не от броя на хората в една група, а от това, че те не могат 
да живеят според разбиранията си по един справедлив и равнопоставен начин. 
Целта на неправителствената организация е да изгражда съюзи между асоциации, 
организации и физически лица от тези различни групи, с цел да подкрепи конкретни 
социално-политически искания. 

www.initiative.minderheiten.at
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Финансиране: партньорски подход към равнопоставеността и 
взаимното уважение

Тъй като много неправителствени организации и имигрантски асоциации се 

ръководят от доброволци и работят с трудно достижими, различни общности, 

платформите може да обмислят идеята за „партньорство“, с цел отстраняване на 

важни оперативни пречки, като проблема с финансирането. Партньорството може да 

се окаже по-подходящо за организациите на гражданското общество и малцинствата, 

които прилагат различни модели на участие и са изправени пред различни финансови 

реалности в сравнение с държавните субекти, социалните партньори или други 

утвърдени заинтересовани страни. Вземането на решения относно предоставянето 

на ресурси не пречи на процеса на диалог, когато то е децентрализирано, основано 

на факти и напълно прозрачно. По този начин организациите могат да получат 

техническите възможности да участват като партньори в диалога, без да се отказват 

или да дават вид, че се отказват от основните си отговорности като демократични 

представители на своите поддръжници или членове.

На основата на партньорски подход организаторите финансират участието на 

неправителствени и доброволчески организации в замяна на техните компетенции и 

контакти.  

Службата за техническа помощ на имигрантските организации (GATAI) в Португалия 
работи с Консултативния съвет за имигрантски въпроси по вземането на решения 
относно признаването на имигрантските асоциации и предоставянето на техническа 
помощ за мрежа от различни имигрантски общности. Обосновката се състои в това, 
че сдруженията със статут на имигрантска асоциация са законните представители, 
които са най-подходящи за партньори по културните дейности. GATAI предоставя 
пространство, улеснения и техническа компетенция, участва, оценява и проследява 
проекти и организира редовни срещи с имигрантските асоциации. Между юли 2002 г.  
и февруари 2005 г. 88 искания за финансова помощ са били одобрени на обща сума 
около 962 000 евро. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674  

CAISA е Международен културен център, основан през 1996 г. и подпомаган от 
културната служба на градския съвет на Хелзинки. Той подкрепя културните 
дейности на етническите групи на градско равнище като начин за подпомагане на 
взаимодействието между имигрантите и останалата част от жителите на Хелзинки. 
Една неотдавнашна оценка стигна до заключението, че имигрантските асоциации 
са получили голяма материална помощ и помощ в натура, тъй като не са могли да 
съберат достатъчно ресурси за организиране на своята дейност така, че да достигнат 
до финландската общественост.

www.caisa.fi 
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Домът на националните малцинства в Прага, Чешката република, предоставя офис 
помещения и безвъзмездна помощ на гражданските асоциации на малцинствата. 
Домът служи като звено за връзка в помощ на сътрудничеството и срещите между 
националните малцинства и заинтересованите членове на обществото.

www.dnm-praha.cz  

Изграждане на основни знания и умения

Обучението и инструктажът може да се използват като начини всички партньори да 

бъдат запознати с правилата на играта, подготвени с основни знания, междукултурни 

компетенции и снабдени с набор от умения и стратегии. Обучението по умения за 

ръководене и посредничество може също да увеличи способността на организатора 

да ръководи платформа за диалог. Така платформите за диалог може да станат част от 

стратегията за междукултурно обучение на организациите.

Платформата „Поколение“ в Амадора, недалеч от Лисабон, Португалия, е имала за цел да 
доведе до по-добро разбиране на динамиката зад чувствата на социално изключване, 
бягане и отпадане от училище сред имигрантската младеж в този градски квартал в 
неравностойно положение. Конгрес и семинари с младите хора са били организирани 
от областното правителство, доброволните организации, държавните училища и един 
местен енорийски съвет. Петима млади жители на квартала са били обучени като 
посредници, които да действат като мостове между квартала и външните общности. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf  

Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC) предоставя на членовете си доклад 
от проучване и план за действие относно колективното преговаряне по въпроси, 
интересуващи работниците имигранти и работниците от етническите малцинства, 
които могат да се използват като инструмент за диалог във връзка с интеграцията 
на работното място. Тези документи излагат основните точки, които трябва да се 
обхванат от политиките за колективно преговаряне и посочва различните успехи на 
националните конфедерации или организациите членки.

www.etuc.org/r/113  

Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSEAD) в 
Страсбург, Франция, е организирала двуседмичен обмен под надслов „Среща на 
културите“ за 36 младежи от три европейски приемни държави (Германия, Швеция 
и Франция) и три средиземноморски изпращащи държави (Турция, Ливан и Алжир). 
Полудневни семинари, културни работни групи и посещения са били посветени на 
миграцията и неравнопоставеността между Севера и Юга, идентичността и културното 
многообразие сред малцинствата, ролята на религията в интеграцията и как Европа 
да осигури спазването на правата на имигрантите.

http://amsed.fr/echanges.php  
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Практически подход

Решенията относно прилагането на една платформа и работата с нея (напр. 

структурата, мястото и времето) може да възприемат практически подход, основан 

на принципа на активното приобщаване. Този подход води до творчески и гъвкави 

решения, като вечерни консултации за работниците, грижи за децата за родителите 

и покриване на транспортните разходи за нуждаещите се. Като се има предвид, че 

действителното равнище на езиковите познания и лекотата на боравене с езика може 

на практика да е по-ниско от заявеното от тях, наличието на устни преводачи може да 

гарантира езиковите умения да не станат пречка за създаването на взаимно доверие 

и разбирателство чрез диалог. И накрая, дневният ред и графиците трябва да оставят 

място за разглеждане на новите проблеми, които неизбежно ще се появят, когато 

партньорите се съберат и процесът започне. 

Когато решенията за прилагането на една платформа (напр. структура, място, време, устен 

превод) се основават на принципа на активното включване, всяка малка практическа 

стъпка дава своя принос за създаването на култура на открит и толерантен диалог.

Ключов приоритет на Националната междукултурна стратегия за здравеопазване 
на ирландското Министерство на здравеопазването е мониторингът на етническата 
равнопоставеност. Част от мерките за да станат планирането и оценката по-адекватни 
и основани на фактите е познаването на здравните потребности и резултати на 
ползващите здравни услуги от различен произход. Консултативният процес на 
стратегията е използвал множество гъвкави и творчески отзиви за активно включване 
на „трудно достъпни“ групи, като работниците имигранти,  лишените от документи 
и жените от консервативен произход, които изпитват неудобство от публичността. 
Координаторите са организирали вечерни консултации, използвали са различни 
формати от големи работни групи и обзори до малки целеви групи и индивидуални 
интервюта, предоставили са помощ за транспорт и грижи за децата и при необходимост 
са осигурили участието на преводачи.  

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf  

Осигуряване на съгласуваност между секторите и равнищата на 
управление  

В цяла Европа платформи за диалог се появяват безпланово и неравномерно 

в множество различни сектори. Правителствени консултативни органи или 

основни насоки за колективно преговаряне по проблемите на интеграцията са 

съществували в Северозападна Европа от следвоенния период, докато националните 

междурелигиозни диалози са по-нови открития. Многобройни проекти се появиха в 

културния и образователния сектор през последното десетилетие и с все по-голяма 

скорост през Европейската година на междукултурния диалог 2008.  

*
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Платформите за диалог може да са насочени към взаимно застъпващи се теми, 

като достъп до жилища, здравни грижи и образование. Поемането на ролята на 

организатор на платформа за диалог задължава съответния публичен орган да 

осигури съгласуваност на политиката и диалога.  

Партньорствата за равнопоставеност в Обединеното кралство събират местни 
съвети и основни публични субекти като полиция, първична медицинска помощ 
и доброволчески служби за обсъждане и координиране на работата им по 
равнопоставеността и многообразието при оказване на услуги в общността. Един 
пример за това е партньорството за равнопоставеност в Сефтън.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357  

От епизодични към постоянни диалог и действия

Стартирането на една платформа създава очаквания у обществеността и 

заинтересованите страни, че разглежданите проблеми ще бъдат решени успешно. 

Ето защо на планирането на резултатите трябва да се обърне специално внимание. 

Организаторите ще изразходват много от своето време за поддържане на акцента на 

платформата и управление на многостранните интереси на нейните участници. Те не 

бива да пропускат възможността да съберат около масата заинтересовани страни, които 

имат капацитета да постигнат целите на платформата. В противен случай платформите 

се превръщат в „говорилни“. Това може да доведе до умора в консултативния процес, 

като заинтересованите страни губят интерес да участват в следващата платформа, ако 

не е било направено нищо от онова, което са казали на последната. 

Не може да се очаква, че платформите за диалог ще дадат много бързо резултати. 

Превръщането на диалога в действие изисква участниците, още от самото начало, да 

гледат на платформата не като на еднократно събитие, а като на част от процес, в който те 

могат да поемат „критичен ангажимент“. Задължението за следващи стъпки е най-голямo 

за самите организатори, особено ако платформата е създадена от публичен орган.

В зависимост от степента на взаимно разбирателство и доверие, постигната между 

участниците, от платформата може да се очаква да има различни резултати и 

въздействия върху участниците и върху общността. 

Например диалогът приема формата на взаимен обмен на информация. Участниците 

излагат своето тълкуване и становищата си по дадена ситуация. Фактът, че различните 

страни са седнали за открит и толерантен обмен на мнения, може да послужи за 

успокояване на общността, макар и символично и за кратко време.

Участниците излизат от диалога с новооткрита чувствителност към различните 

мнения. Като знак на доверие те изглаждат тези различия на риторично равнище. 

Тези малки промени се процеждат в начините, по който хората мислят и говорят 
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за проблема. При този сценарий участниците изглаждат различията помежду си с 

публичен дискурс, който е по-малко радикален и по-приобщаващ. 

Правейки следващата стъпка, участниците се съгласяват за едно споделено, по-сложно 

разбиране на проблема и определят допирните точки и ползите от многообразието. 

Накрая участниците изразяват взаимното си доверие и отправят призиви за 

социални действия, имащи за цел да подтикнат следващи стъпки от други членове на 

обществеността и гражданското общество. Тези резултати може да имат по-голямо 

въздействие върху начина, по който хората мислят и говорят. Призивите може да 

доведат до ad hoc действия на общността и да укрепят, поне временно, социалните и 

организационните мрежи на дадена общност.

„Германската ислямска конференция“ (DIK) е организиран от Министерството на 
вътрешните работи постоянен процес на диалог с постоянно пребиваващите лица 
и гражданите от мюсюлмански произход в Германия относно теми като интеграция, 
екстремизъм и принципите на социалната и религиозната политика. В резултат 
на пленарните заседания през 2007/2008 г. 15 участници от различни равнища на 
управление и 15 от германските мюсюлмански общности са се споразумели относно 
временно резюме на заключенията на четирите работни групи на DIK, в които се 
определя общо разбиране на интеграцията, финансира се проучване за събиране на 
повече емпирични данни за условията на живот на мюсюлманите в Германия, описват 
се начини за ускорено въвеждане на мюсюлманско религиозно обучение в държавните 
училища, повишава се осведомеността на средствата за масова информация и се 
предоставя свързващо звено за по-нататъшно сътрудничество. Един нов уебсайт 
прави опит да се засили прозрачността при консултациите и препоръките, да се 
увеличи приемливостта на диалога чрез създаване на по-големи възможности за 
участие и да се подобри обективността на дискусиите в Германия относно ислямските 
религиозни практики.

www.deutsche-islam-konferenz.de  

Чрез диалог участниците стигат също до конкретни рамки за следващи стъпки. 

Те могат да решат да направят диалога траен чрез институционализиране на платформата. 

Ако организаторът е публичен орган, те могат да го включат в инфраструктурата за 

консултации на съответното министерство/съответните министерства. Резултатите от 

тази институционална промяна включват по-силни организационни мрежи и споделено 

чувство за цел у организациите, работещи по един и същи проблем. 

„Кръглата маса Мюсюлмани“ и Мюсюлманският съвет са били създадени, за да 
осъществят връзка между представителите на мюсюлманските организации и 
службата на заместник-кмета на град Мюнхен. Платформите са се превърнали в 
установени мрежи, довели до приемането от градския съвет на предложение относно 
мюсюлманските погребения и въвеждането на мюсюлманско религиозно обучение в 
тясно сътрудничество с мюнхенските училища и кръглата маса. 

www.muenchen.de/interkult 
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Националният консултативен комитет за расизма и междукултурните въпроси (NCCRI) 
на Ирландия е действал като платформа за междукултурен диалог, насочен към 
постигане на консенсус и информиране на процеса на разработване на политиките за 
времето от 1997 до 2008 година, когато е станал част от дейността на правителството.

www.nccri.ie

Участниците могат също така да решат да създадат нови платформи по други проблемни 

теми. Членството може да се поднови и актуализира, докато организаторът поема 

своята роля на ротационния принцип. В резултат участниците използват взаимното 

разбирателство и доверие в една област, за да го приложат в друга с надеждата за 

положителен ефект на разпростиране.

Участниците поемат краткосрочни ангажименти във всяка от своите работни 

програми за извършване на съвместни дейности. Тези публични дейности използват 

новосъздаденото взаимно разбирателство и доверие като начална точка за повишаване 

на разбирателството и доверието сред своите поддръжници и широката общественост. 

В резултат организационните и социалните мрежи стават временно по-силни. Въвеждат 

се механизми за съгласуване и задействане, за да се осигури колективното изпълнение 

на дейностите в дадена времева рамка и по организиран начин.

С цел да превърне диалога в действие след първата Среща на върха по интеграцията в 
Германия през юли 2006 г. „Националният план за интеграция“ е определил ясни цели, 
както и повече от 400 мерки и доброволни ангажименти на държавни и недържавни 
субекти на различните равнища на управление. Първият доклад за напредъка е бил 
представен през ноември 2008 г.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/
Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Организаторите трябва да избягват прекаления авторитаризъм, когато обсъждат 

възможните мерки. По-вероятно е предложените от платформите следващи стъпки 

да бъдат приети, ако те се основават на техните собствени идеи. „Критичните 

ангажименти“ включват например правото на протест, петиция, застъпничество и 

представяне на различни интереси. Участниците и обществеността очакват също от 

правителството да включи техните идеи в бъдещия си работен план.  

Програмата за действие на федералния град Берлин за социално сближаване 
в кварталите е отделила половин милион евро през 2007 г. и един милион — 
през 2008/2009 г. за „Проекти в тандем“, имащи за цел изграждането на трайно 
сътрудничество между имигрантските организации и приемното общество/
публичните институции. Изпълняват се съвместни проекти за образование на младите 
хора, антидискриминационни мерки и обучение на възрастните с краткосрочната цел 
трансфер на знание и изграждане на капацитет за имигрантските асоциации. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html  

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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Съветът на регионите в Генуа е провел редовни срещи за диалог между 16 религиозни 
общности и две общоцърковни асоциации с цел насърчаване на по-добър трансфер на 
знание и комуникация с публичните административни органи. Всяка година Съветът 
си поставя за цел да осъществи най-малко една съвместна публикация и съвместна 
дейност, включваща граждани от различни култури и религии.

www.comune.genova.it  

Участниците поемат дългосрочни ангажименти за сътрудничество с надеждата, че 

краткосрочните ползи ще се окажат трайни, дори когато платформата за диалог не 

съществува вече и политическият дневен ред се е насочил към други проблеми. За да 

стане това, те изграждат механизми за обществена оценка и обратна връзка относно 

постиженията и резултатите на техните съвместни дейности. 

„Денят на диалога“ в Ротердам се организира понастоящем от платформа на 
представители от 74 различни организации. Членовете обучават посредници на 
диалога, имащи за задача да създадат сигурна среда за участващите граждани на 
Ротердам, в която те да се обучават взаимно по основни теми, като съвместния живот 
в един мултикултурен град, чувството за принадлежност и идентичността. Членовете 
използват също съответните си мрежи, така че този Ден да достигне до широка група от 
градското население без голям бюджет за пиар. Членовете казват, че съвместната работа 
в платформата е станала сама по себе си цел на техните организации. 1700 граждани 
на Ротердам са взели участие в Деня на диалога през 2007 г. Оценките показват, че 
участниците са много въодушевени от проявата. Организаторите отбелязват, че идеята 
е била подхваната от 20 града в Нидерландия, а също и от Берлин и Брюксел.  

www.dagvandedialoog.nl  

Женската група за мир в Бирмингам (1993—2006 г.) е била малка молитвена група, 
създадена като част от женска молитвена верига като реакция на босненските войни. Тя 
е еволюирала от обединяваща общоцърковна до свързваща междурелигиозна група, 
която в своя апогей е включвала между 80 и 100 жени при всяка среща от 30 националности 
и различни вероизповедания, раси, възрасти и социални положения. Участничките са 
стигнали до по-добро разбиране на вярата, работата и живота на другите чрез открита 
дискусия. Техният диалог е довел до повече проекти за обществени услуги, групови 
пътувания, работа в мрежа с дейци в областта на интеграцията и дейности за събиране 
на средства за подпомагане при бедствия, жени бежанци и организации, обслужващи 
имигранти.  Един от главните резултати е бил наемането на жени мюсюлманки, сикхи и 
индуски като капелани в бирмингамските болници.

Проектът „Бащи имигранти правят общността по-безопасна“ е започнал през 1997 г. в 
района Nørrebro в Копенхаген, Дания. За предотвратяване на насилствени сблъсъци 
между полицията и млади хора второ поколение, група от 70 бащи и местният имам са 
организирали диалог с група момчета относно личната отговорност и отговорността 
на общността. Местният съвет и доброволци от Червения кръст са оказали по-късно 
подкрепа на тяхната дейност, която се е разширила, включвайки момичета–имигранти 
от второ поколение и уроци по датски и арабски. Оценката е, че проектът е увеличил 
доверието между бащите, младите хора и местния съвет. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256 
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4.2. Ролята на ръководните публични органи или на 
организациите на гражданското общество

Утвърдени политически дейци трябва да заявят подкрепата си за дадена платформа, 

за да бъде включена тя в процеса на изготвянето на политиките за интеграция и 

междукултурните компетенции на всички. Политиката създава рамката, в която 

гражданското общество осъществява диалог. Публичните органи могат да направят 

диалога част от своята работа и да засилят въздействието му, като го свържат с 

различни равнища и сектори. Но онези, които са най-подходящи за подкрепяне на 

платформите, може да нямат възможност да ги ръководят или организират. 

Принципите на субсидиарност и близост поставят органите от по-ниско равнище на 

управление най-близо до жителите като особено надеждни и подходящи да действат 

като организатори и председатели. Работата на даден градски съвет с отделните 

имигрантски групи, имигрантската общност, местните квартали и цялата община 

може да се координира по-добре чрез платформа, която на свой ред става видим знак 

на многостранен ангажимент на общността.

Платформи може да се създадат и като инициативи на гражданското общество между 

аналогични културни, образователни и религиозни организации. Фондации, социални 

партньори или други субекти в частния сектор могат също да бъдат движещите сили 

за тяхното създаване. 

Четири етапа могат да бъдат разграничени при всяка платформа за диалог, а именно 

споразумение и подготовка, диалог и обмен, реакция и протоколиране, оценка и 

действие. Публичните органи и лидерите на гражданското общество изпълняват 

различни роли през тези фази.

Споразумение и подготовка  

Органите на местно, регионално, национално и европейско равнище може да 

действат като финансиращи институции и да насърчават създаването на платформи 

за диалог посредством приоритетите и техническата спецификация на своите покани 

за представяне на предложения. За тази цел може да се създаде специален фонд. От 

друга страна, органите могат да помогнат при осигуряване на финансирането, като 

установят връзки с други възможни дарители и насочват техните очаквания.  

Диалогът, осъществяван чрез платформите, е резултат от широка подготовка и дискусия 

между партньорите и съответните им бази. За оптимално информиране на споразумението 

относно целите, публичните органи може да подпомогнат проучвателна мисия, която 

да оцени настоящото положение, очакванията на различните страни и необходимите 

начини на диалог. Те могат да финансират или да предоставят обучение, изследвания и 

инструктаж относно условията на живот на имигрантите и относно съответните социално-

икономически, интеграционни и антидискриминационни политики. Те могат освен това 
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да подпомогнат организирането на срещи между партньорите в диалога и организациите, 

членовете или жителите, които представляват. Може да се наложи органите да обсъдят 

мерки или политики за финансиране, които да са съобразени с възможните схващания за 

кооптиране, по-специално в организациите на имигрантски общности.

Публичните органи или лидерите на гражданското общество правят възможна една 

платформа за диалог, като финансират предварителната оценка на потребностите и 

консултациите с общността, секретариата и участието и обучението на нейните членове.

В Испания например Фондация „Luis Vives“ изпълнява ролята си да увеличава 
капацитета на неправителствените организации, и по-специално на имигрантските 
такива, чрез предоставяне на специализирана техническа помощ и подкрепа.

www.fundacionluisvives.org  

Диалог и обмен

Най-малко активната роля, която могат да изпълняват публичните органи, е тази на 

наблюдатели, които слушат и се учат от обмена в платформата. Те може освен това 

да бъдат поканени да изкажат експертно мнение по конкретна област на политиката. 

На публичните органи може да се даде и по-официалната роля на организатор. Тази 

роля може да бъде споделена със субекти от гражданското общество, фондации и 

социални партньори, които често стоят зад платформите за диалог. Подобна роля 

включва домакинство на платформата и създаване на условия за работа с уводни и 

заключителни бележки. Те могат да бъдат поканени да поемат по-активната роля на 

ръководител с отговорността да председателства заседанията и да съгласува дневния 

ред с партньорите. Техният ангажимент може да се увеличи, ако високите равнища на 

недоверие между партньорите изискват от тях да посредничат. Накрая, публичните 

органи може да участват пряко в диалога като най-подходящите и представителни 

партньори за решаване на труден проблем, по-специално като реакция на драматични 

политически или обществени събития.

Органите или субектите на гражданското общество може да изпълняват няколко роли: 

на „честен посредник“, съдействащ за открит и толерантен обмен на мнения, на 

организатор или ръководител, на обикновен участник, на даващ консултации експерт 

или на заинтересован наблюдател.

Градският съвет на Дъблин насърчава интеграцията чрез политическо участие с 
проекта „Гласоподаватели имигранти“. Уважавани лидери от средите на младите 
имигранти, по-специално от групите на новопристигналите, се обучават и получават 
многоезични промоционални материали и ресурси за организиране на целеви сесии 
за активизиране на гласоподавателите в техните общности.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm  

*

*
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В Испания публичната Фондация „Pluralismo y Convivencia“ (Плурализъм и съвместен 
живот) действа като платформа за диалог с представители на различни малцинствени 
религиозни общности, след което подпомага разработените от нея проекти в 
областите на културата, образованието и социалната интеграция. Друга дейност 
е разпространяването на информация за тези религиозни общности в испанското 
общество, с цел борба срещу обществените стереотипи и предразсъдъци. 

www.pluralismoyconvivencia.es  

Реакция и протоколиране

Диалогът не свършва със самия обмен. Той по-скоро представлява постоянен процес 

на реакция и преразглеждане, споразумение и противоречие, прилики и различия, 

протокол и експеримент. Процесът се осъществява чрез допълнителни обсъждания, 

двустранни срещи, проучвания, консултации и т.н.

Ролята на организатора или ръководителя може да бъде съчетана със секретарски 

задължения. Отговорността улеснява комуникацията и правилното функциониране 

в платформата. Записването и поддържането на резултатите от платформата може 

да изпълнява и функцията на свързващо звено. Резултатите включват вътрешни 

текстове, като протоколи, правилници, записи и доклади за оценка. Има различни 

външни резултати — от рамкови споразумения относно минималните правила за 

диалог до рамки за общи действия, указания и етични кодекси за организациите, общи 

политически приоритети, съвместни становища, декларации, набори от инструменти 

и пр. До тези резултати се дава достъп на широката публика, чиито членове могат да 

използват въпросните материали за нови диалози и градивни дейности. 

Съдействието на публичните органи за разпространението им може също да бъде 

важен компонент от стратегиите за връзка на платформата за диалог. Подкрепата за 

разработването на комуникационна стратегия може да увеличи способността на дадена 

платформа за диалог да събужда интерес у печата и да установява връзки с образователните 

институции, гражданското общество и политическите субекти в други държави-членки и 

на европейско равнище. Те могат да следят процеса, за да се гарантира, че информацията 

стига до многобройните компоненти на обществото, в това число до уязвимите групи. Те 

могат освен това да правят изявления, които поставят диалога в съответния контекст и 

управляват очакванията на различните субекти и на обществеността.

През 2008 г. управителният съвет за развитие на градския съвет на Дъблин стартира „Към 
интеграция: градска рамка“ — нова рамка за сътрудничество между държавата, местното 
управление, бизнеса и социалните партньори. Заинтересованите страни в платформата 
са насърчавани да изграждат партньорства за изпълнение на политиката за интеграция. 
Така например те преразглеждат и адаптират своите политики и приоритети въз основа на 
обща Харта на ангажимента от 10 точки. Платформата има за цел да действа като отправна 
точка за консултации с имигрантските общности за идентифициране на ключовите 
проблемни области, фокусна точка за мрежите и изследванията, както и като посредник 
при Годишния диалог за интеграция и при форумите за интеграция на местно равнище.  

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf  
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Оценка и действие  

В своята роля на организатор, управител, а често и на финансиращо звено публичните 

органи може да бъдат поканени да извършат оценка. Оценката на платформите за 

диалог е проблематична област, която е набелязана за допълнително обсъждане от 

работещите в нея. Дори когато партньорите са дали положителна оценка на диалога, 

всеки от тях може да извлече различни поуки и противоречиви възгледи от обмена, 

докато основните проблеми на обществото остават по всяка вероятност нерешени. 

В ролята си на оценители публичните органи ще трябва да намерят различни начини 

за измерване на резултатите от платформите за диалог. Те ще трябва да представят 

интересите и становищата на участващите партньори с помощта на различни качествени 

и количествени средства, като анкети и интервюта. Евентуален втори етап може да бъде 

посветен на разисквания, преди да се стигне до окончателни заключения.

През 2007/2008 г. австрийското Федерално министерство на вътрешните работи и 
австрийският Фонд за интеграция са организирали „Платформа на интеграцията“, 
на която са били поканени членове на правителството, провинциите, религиозните 
общности, имигрантските организации и експерти от неправителствени организации. 
Въз основа на националния план за действие на Министерството на вътрешните 
работи се е състояло национално обсъждане, свързващо констатациите на експертите, 
идеите на гражданите и инициативите на общностите. Уебсайтът е бил посетен от 
40 000 души, а 6000 са участвали в кампания за информация за пътуванията до 20 
града, което е довело до над хиляда предложения. Резултатите от „Платформата на 
интеграцията“, включително експертните доклади, са предоставили информация за 
разработване на национален план за действие за интеграция в Австрия. 

www.integration.at   

Накрая, публичните органи може да решат да превърнат резултатите от диалога 

в действия от страна на различните партньори в диалога. Платформите могат да 

сложат начало на нови платформи за диалог, на информационни кампании, петиции, 

референдуми, курсове, обществени услуги, наръчници, фестивали, доброволчески 

проекти, научноизследователски доклади, учебници, уебсайтове, артистични проекти 

и т.н. Публичните органи или други трети страни могат да финансират или надзирават 

изпълнението на всякакви споразумения за съвместни действия, постигнати в резултат 

на платформи за диалог. Те могат освен това да осигурят дългосрочна приемственост 

чрез създаване на контури за обратна връзка с други диалози или чрез включването 

ѝ в своите консултационни процедури. По този начин публичните органи могат да 

помогнат за укрепване на сътрудничеството и доверието, породени от диалога.
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Местните съвети в Обединеното кралство могат да използват националните показатели 
(„Best Value Performance Indicators“) за нивото на нормите за равнопоставеност за 
местните власти, за да направят самооценка на качеството и напредъка на своята 
работа в областта на равнопоставеността и многообразието. Ниво 2 следи дали 
местните органи имат платформи за оценка на развитието и консултации, в които са 
свързани различните части на местното управление.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/
bestvalue/bestvalueperformance    

Институтът за оценка на обществените услуги към фирмата „Accenture“ е провел 
осем „Глобални форума“ (между които в Лондон, Берлин, Париж и Мадрид), на 
които са се срещнали целеви групи от 65 — 85 местни жители, представляващи 
демографския състав на града. Обратната връзка от тях е използвана за изготвянето 
на „Рамка за управление на оценката на обществените услуги“ като по-ангажиран 
с широката общественост модел на управление, по който гражданите да работят с 
изборни длъжностни лица за формиране и управление на обществените услуги.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/
ExecutiveOverview_051508.pdf  

Заключения

1.  Платформата за диалог е гражданско пространство, в което да се започне открит 

и толерантен обмен на мнения между имигранти, със съседите или с органите на 

управление. Целта е участниците да развият споделено разбиране и доверие по 

даден конкретен проблем и да намерят допирни точки за съвместна работа за 

неговото решаване.

2.  Премахването на бариерите в правната рамка пред гражданското участие на 

имигрантите създава възможности за развитието на гражданското общество и на 

консултативни органи, които по-късно ще бъдат основни участници в платформа 

за диалог.  

3.  Необходимостта от платформа се оценява, като се иска от членовете на 

съответната общност да посочат основните си проблеми; дали според тях другите 

знаят за проблема им; и дали имат доверие на другите, че ще си сътрудничат с тях 

за неговото решаване.

4.  След като бъде веднъж решено къде ще се постави акцентът на една платформа, 

за участниците в нея ще е по-лесно да намерят допирни точки, ако проблемът е 

формулиран по-общо, така че да се отнася до всички жители.

5.  Членовете на една платформа са „представителни“, когато са свободно избрани, 

и „участници“, когато са подбрани заради своята свързаност и ефективност 

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf


Наръчник по интеграция 105

по даден проблем. Организаторите трябва да преценят демократичен или 

технически подход е необходим, за да бъде тяхната платформа възприета като 

внушаващо доверие гражданско пространство от общността.

6.  Специализираните за определен сектор, краткосрочни платформи може да 

имат отворено, диференцирано членство. Други могат да приемат критерии за 

допустимост в зависимост от това дали платформите са подходящи, ефективни 

и балансирани. Целта на критериите е да бъдат включени заинтересованите 

страни с най-голяма компетенция и най-силно въздействие върху различните 

части на общността.

7.  На основата на партньорски подход организаторите финансират участието 

на неправителствени и  доброволчески организации в замяна на техните 

компетенции и контакти. 

8.  Когато решенията за прилагането на една платформа (напр. структура, място, 

време, устен превод) се основават на принципа на активното включване, всяка 

малка практическа стъпка дава своя принос за създаването на култура на открит 

и толерантен диалог.

9.  Публичните органи или лидерите на гражданското общество правят възможна 

една платформа за диалог, като финансират предварителната оценка на 

потребностите и консултациите с общността, секретариата и участието и 

обучението на нейните членове.

10.  Органите или субектите на гражданското общество може да изпълняват няколко 

роли: на „честен посредник“, съдействащ за открит и почтителен обмен на мнения, 

на организатор или ръководител, на обикновен участник, на даващ консултации 

експерт или на заинтересован наблюдател.
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Глава 5. 
Придобиване на гражданство и 
упражняване на активно гражданство 
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Придобиване на гражданство и упражняване на активно гражданство 

 

Гражданството показва правната връзка между хората и държавите. Гражда - 

ните на една държава и самата държава имат определени задължения и разпо - 

лагат с определени права помежду си. Гражданството се придобива чрез мно - 

жество правни процедури, в това число натурализация и придобиване 

ius soli (ражда не в съответната държава). Въпреки че има много видове 

гражданство в днеш ния свят, основната концепция се свежда до пра вото 

за упражняване на права та и задълженията, които са свързани с членст- 

вото в една либерална демокра тична общност (като гражданин на дадена 

държава, гражданин на ЕС, местен жител, икономически, социален 

и културен субект и т.н.). Активната гражданска позиция обединява множест - 

вото самоличности на своите членове и им да ва възможност да дават своя принос 

в икономическия, социалния, гражданс кия и политическия живот на обществата. 

В тази глава ударението е поставено върху двойните стратегии за насърчаване 

на интеграцията на имигрантите чрез придобиване на гражданство. Насоченият 

към гражданите подход към интеграцията предполага откриването на множество 

пътеки, водещи към придобиване на гражданство. Някои юридически и политически 

пречки, за които е установено, че непреднамерено изключват или обезкуражават 

имигрантите да подават молба, може да бъдат премахнати, а това ще доведе 

до по-голяма откритост сред широката общественост и по-голям процент на 

придобиване на гражданство при имигрантите. Елементите от административната 

процедура, които най-вероятно ще ускорят процеса, може да бъдат подсилени и 

това ще доведе до по-голямо удовлетворение от услугата сред новите граждани и 

до по-голяма резултатност при изпълнението на мерки, напр. езиковите оценки. 

Един от компонентите за улесняване на процедурите, който е високо приоритетен 

в няколко държави-членки, е по-голямото участие на широката общественост, напр. 

чрез церемонии за натурализация. Насърчаването на активно гражданство у новите 

и старите граждани им дава възможност да формират споделеното бъдеще на едно 

многообразно общество. 

Придобиването на гражданство на дадена държава и следователно на гражданство 

на ЕС е регулирано изцяло от законодателството и политиките на държавите-членки. 

Въпросът за гражданството е поставян обаче на няколко заседания на Съвета на 

министрите и на Европейския съвет, както и в съобщения на Европейската комисия. 

Съдът на Европейските общности също е разглеждал многократно дела, свързани със 

законодателството за гражданство на държавите-членки.

През 1999 г. Европейският съвет в Тампере одобри целта на дългосрочно и законно 
пребиваващите граждани на трети държави да се предложи възможността да получат 
гражданството на държаната-членка, в която пребивават.
Според Общия дневен ред за интеграция от 2005 г. прилагането на Общия основен прин - 
цип 9 (участие на имигрантите в демократичния процес) се засилва на национално рав - 
нище чрез изработването на подготвителни програми за гражданство и натурализация. 
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 Неофициалното заседание на министрите по интеграцията от ЕС в Потсдам през  
2007 г. призова към европейско сътрудничество за проучване и изясняване на „раз - 
личните концепции за и подходи към идеите за участие и различните концепции за  
гражданство, обсъждани понастоящем, като се вземат предвид съответните дос - 
тижения на правото на Общността, свързани с интеграцията на имигрантите, и конс - 
титуционните и правните системи на държавите-членки, както и обмен на станови - 
ща и опит по системите за натурализация, прилагани от държавите-членки.“  

5.1. Понятия и многостранни интереси относно 
споделеното бъдеще на едно общество на 
многообразието

Термините „националност“ и „гражданство“ се използват взаимозаменяемо във все - 

кидневния език. Двете понятия е дори трудно да се отделят в някои европейски езици. 

Европейската конвенция за гражданството беше подписана в Страсбург на 6 ноември 
1997 г. и влезе в сила на 1 март 2000 г. Тази всеобхватна конвенция на Съвета на 
Европа съдържа основните принципи и правила, отнасящи се до всички аспекти 
на гражданството, като предотвратяване на липса на гражданство, недопускане 
на дискриминация и зачитане на правата на лицата, обичайно пребиваващи на 
съответните територии. Досега конвенцията е подписана от 18 държави-членки на ЕС 
и ратифицирана от 11.  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/
2007&CL=ENG  

„Гражданството“ е определено в Европейската конвенция за гражданството като 

„правната връзка между едно лице и една държава и не посочва етническия произход 

на лицето“. Тази връзка обуславя правата (политически, икономически, социални, 

културни и пр.) и отговорностите, отнасящи се до гражданите на една държава. 

„Множество гражданства“ означава едновременното притежаване на две или повече 

гражданства от едно и също лице. Член 15 от Всеобщата декларация за правата на 

човека (1948 г.) определя, че всеки човек има право на гражданство, от което държавата 

не може да го лиши произволно. Всеки човек има също така правото да промени 

гражданството си чрез отказ от едно и/или придобиване на друго. Натурализацията 

е правна процедура, чрез която лица, които не са граждани, могат да придобият 

гражданството на една държава. 

„Гражданството“ представлява упражняване на тези права и задължения, които съпътстват 

членството или придобиването на членство в дадена общност (напр. държава, регион, 

град, както и професионални организации, политически партии, социални движения 

и религиозни организации). То е не толкова правно понятие, колкото е политическа 

философия. Общността се ангажира да допуска членове, като приема правила за 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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насърчаване на евентуални нови членове и им осигурява условия да участват като 

активни членове. Новите членове, идващи от различни общности, се ангажират също да 

съдействат за бъдещето на тази общност и да се възползват от възможностите за членство 

и активно участие. Настоящите членове се ангажират да приветстват новите членове, 

третирайки ги като равни и споделяйки с тях бъдещето на общността.

„Националното гражданство“, класическата връзка между понятието от правото и това 

от политическата философия, може да бъде определено като поемане и упражняване 

на правата и задълженията, отнасящи се до гражданите на съответната страна.  

Да, като понятия гражданството и националността са били също отделени, 

придобивайки множество значения в съвременния политически живот. Нови правни 

форми на наднационално и поднационално гражданство бяха създадени в резултат на 

европейско и международно сътрудничество. Възможностите и условията за участие 

в тези форми на гражданство се следят редовно на международно равнище.

„Гражданството в общността“ е понятие, появило се в резултат на европейското 
сътрудничество в областта на интеграцията и насочено към повишаване на 
солидарността и на споделеното чувство за принадлежност между гражданите на 
страната, гражданите на ЕС и законно пребиваващите граждани на трети страни. 
Държавата се ангажира да предостави на законно пребиваващите граждани на трети 
страни по-големи права и задължения в зависимост от продължителността на тяхното 
пребиваване.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML  

„Гражданството на Европейския съюз“ се основава на гражданството на държава-
членка на ЕС. На гражданите на ЕС, живеещи където и да е в Съюза, трябва да се 
предоставя един и същи набор от основни права и задължения. Така например те 
имат правото на свободно движение и пребиваване в друга държава-членка на ЕС, да 
живеят заедно със семейството си и да гласуват и да бъдат избирани в своята община 
и за Европейския парламент.
От 1974 г. насам субективният аспект от гражданството на ЕС се следи редовно в 
проучването „Стандартен Евробарометър“ по отношение на чувството на гражданите 
на ЕС за принадлежност, разбиранията за основните политически проблеми, 
подкрепата за членството, имиджа на Европейския съюз и доверието в неговите 
институции. Има също данни за упражняването на правата на гражданството на ЕС.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Освен това бяха създадени нови, неправни форми на гражданство във връзка с 

активното упражняване на правата и поемането на задълженията в общности, които 

действат над и под националното равнище.
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Активното гражданство е измервано от Европейската комисия като участие в 
политическия живот, гражданското общество, живота на общността и споделените 
ценности, необходими за активното гражданство (като права на човека, демокрация, 
междукултурно разбирателство).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20
Citizenship%20across%20Europe.pdf  

Откриване на пътеки към гражданство  

Когато имигрантите първо поколение пуснат корени в своята държава на 

пребиваване, те решават да участват в различни форми на гражданство. Държавите, 

регионите, общините, работодателите и учебните заведения — всички те имат своя 

роля за откриване и насърчаване на пътеки, които водят към придобиването на 

гражданство. Насоченият към гражданите подход към интеграцията може да се 

опише като съвкупност от мерки, премахващи пречките за участие и подкрепящи 

организациите, които въвеждат нови форми на гражданство, открити за имигрантите 

и родените в приемната страна постоянно пребиваващи лица. Тези мерки обхващат от 

гражданско обучение в училищата до образователни курсове в общността, право на 

глас в местните избори и програми за съвместно развитие с държавите на произход. 

Пътеките, насърчаващи активното, доброволно участие, могат да се направят:

изпълними (ниски бариери за влизане и участие);•	

разнообразни (съобразени със способностите и очакванията на самите имигранти;•	

открити за всички постоянно пребиваващи (насърчаващи честото взаимодействие •	

и равното третиране);

добре организирани (съответстващи на качествените норми за активно гражданство •	

и учене през целия живот).

Интересът на гражданите и на бъдещите граждани  

Имигрантите, които имат намерение да се установят в своята държава на пребиваване, 

имат интерес да приемат гражданството и пълния ѝ набор от права и задължения, 

включително правото за достъп до заетост в много части от публичния сектор, правата на 

свободно движение и пълните демократични права. Едно транснационално проучване на 

неправителствени организации, предлагащи съдействие на кандидати за натурализация, 

установи други стимули в зависимост от националния контекст: осигуряване на права 

на пребиваване, равни социални права и край на административните спънки.

Един кандидат може да гледа или да не гледа на натурализацията като на своя крайна 

цел на интеграцията. Придобиването на правния статут на гражданин не е гаранция 

срещу продължаващо изключване или дискриминация въз основа на етнически, 

религиозен или национален произход, които могат да бъдат избегнати чрез 

политическо участие и недопускане на дискриминация.

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf
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Имигрантите, които виждат своето бъдеще в дадена държава, са заинтересовани да 

живеят там постоянно като пълноправни членове на националната общност.

На националността и гражданството се отдава все по-голям приоритет в политическите 

кръгове и гражданското общество. Миграцията и интеграцията може да бъдат движещите 

фактори, обединяващи различните равнища на идентичност. Местното се усеща 

по-международно, националните истории се чувстват по-универсални и актуални в 

един взаимно свързан свят. Различните равнища на идентичност стават повече взаимно 

допълващи се, така че един жител на Кардиф може да се чувства едновременно гражданин 

на Уелс, британец, европеец, гражданин на Британската общност и гражданин на света. 

Въпреки че гражданството се променя юридически, идентичностите се развиват и 

стават по-динамични чрез активната гражданска позиция. Приемните общества са 

заинтересовани да насърчават имигрантите да придобиват гражданство, давайки 

възможност на старите и новите граждани да създават общо бъдеще в едно 

многообразно общество.  

Интересите на гражданите и на бъдещите граждани многократно се сближават, 

когато става въпрос за новото поколение. Децата и внуците на имигранти, родени 

и социализирани в държавата като децата на националните граждани, съставляват 

значителна част от населението в голям брой исторически държави на имиграция. Така 

наречените второ и трето поколение хора често гледат на страната, в която са родени, 

като на важна част от идентичността си и не познават друга държава като своя. 

Интересът на държавата на имиграция 

Държавата има демократичен, социален и икономически интерес да улесни 

придобиването на гражданство от дългосрочно пребиваващото население, което 

няма гражданството на тази държава, и по-специално от децата, родени в нея. 

Придобиването на гражданство предотвратява възникването на дългосрочни 

демократични дефицити, когато гражданите на трети държави се оказват извън 

демократичните процедури в своята държава на произход и в много държави-членки 

на ЕС. Не може да се разчита, че държавата на произход ще се намеси в работите на 

държавата на пребиваване от името на граждани, които пребивават дългосрочно в 

чужбина, или на поколения, отделени от тази държава. В действие влиза принципът 

на даване на избирателно право, според който тези, които живеят по законите на една 

държава, имат равноправен глас при тяхното изготвяне.  

Дългосрочните дефицити на социалната и икономическата интеграция може да 

бъдат преодолени чрез придобиването на гражданство и упражняването на активно 

гражданство. Освен многобройните веществени предимства, които очевидно се 

получават с гражданството, сравнителните проучвания установяват една невеществена 

„премия върху гражданството“. Работодателите са склонни да предпочитат дългосрочно 

*

*
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пребиваващи, които имат гражданството на държавата, пред онези, които нямат такова. 

Публичният сектор показва подобно предпочитание към национални граждани в своите 

изисквания за наемане на работа. Идеята за премия върху гражданството се обяснява 

поради това с по-голямата възвращаемост на инвестициите, свързана с по-големите 

възможности за участие и по-голямата откритост на приемното общество към 

натурализираните граждани.

Премахването на тези бариери пред заетостта е едно от главните наблюдавани 

последици от придобиването на гражданство. Повтарящите се във времето проучвания 

показват, че през годините след натурализацията новите граждани, и по-специално 

бившите граждани на трети държави, се радват на по-голяма трудова мобилност и бърз 

ръст на своите заплати, които се доближават до средните за националните граждани. 

Предимствата от натурализацията се различават по своя обхват в зависимост от 

структурни фактори (премията, която държавата и приемното общество дават върху 

националното гражданство) и от лични фактори (напр. възрастта). Придобиването 

на гражданство се оказва допълнителен инструмент за насърчаване на равните 

възможности чрез поставяне на постоянно пребиваващите граждани на трети страни 

в обхвата на националното антидискриминационно законодателство и това на ЕС. 

Държавите на имиграция имат интерес да осигурят пълно социално-икономическо и 

политическо включване чрез признаването на пълни граждански права на постоянно 

пребиваващите в тях лица. 

Повишаване на ниските проценти на натурализация

Фактът, че установеното на местопребиваване имигрантско население в Европа се е 

увеличавало през последния четвърт век означава, че повече кандидати имат право на 

придобиване на гражданство на държавите-членки на ЕС. Процентите на придобиване са 

показали тенденция на ръст в повечето страни, но се различават и се колебаят в ЕС като 

цяло. От 1996 до 2005 година те са останали сравнително постоянни в страни като Италия 

и Испания, но са показали значителни колебания между отделните години в Дания и 

Унгария. Някои са нараснали с времето, какъвто е случаят във Финландия и Обединеното 

кралство. Други са достигнали максимум и след това са спаднали, както е станало в 

Австрия и Белгия. Трети са се понижили, понякога рязко, както е станало в Нидерландия. 

Въпреки общия ръст на броя на новите граждани, процентите остават ниски в 

ЕС като цяло, особено в сравнение с традиционни държави на имиграция като 

Австралия и Канада, което подчертава колко е важно придобиването на гражданство 

за имигрантските групи. Така например в ЕС-27 през 2006 г. са били дадени само 

25 гражданства на 1000 постоянно пребиваващи чужденци. Само малка част от 

чуждестранните граждани, имащи право да придобият гражданство, подават в 

действителност молби. Останалите остават „граждани в общността“ до края на живота 

си в съответната държава, било по собствен избор, по стечение на обстоятелствата 

или поради усложнения в процедурата за натурализация. 

*
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Има много обяснения за трайно ниските и различаващи се проценти на придобиване 

на гражданство в ЕС. Едното е, че стимулите за придобиване на гражданство са 

по-малко за дългосрочно пребиваващите имигранти и за гражданите на ЕС, живеещи 

в друга държава-членка на ЕС. Така например дългосрочно пребиваващите лица 

са си осигурили относителна сигурност на местопребиваване и вече получават 

равно третиране с националните граждани в трудовата заетост, образованието, 

здравеопазването и местните избори. Много повече аспекти на политиките и 

процедурите за гражданство оказват въздействие върху възможностите им да се 

интегрират и върху тяхното по-късно участие като национални граждани.

Трайно ниските проценти при придобиване на гражданство могат да се повишат, като 

се отстранят някои елементи в законодателството за гражданство, които 

непреднамерено създават големи пречки, обезсърчаващи подаването на молби от 

установеното чуждестранно население. 

Подробно описание на националните политики за придобиване на гражданство в 
целия ЕС и тяхната връзка с миграцията може да се намери в документите:

„Придобиване и загуба на гражданство: политиките и тенденциите в 15 европейски 
държави“, изготвен по проекта NATAC 

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498  

„Политики за гражданството в нова Европа“, изготвен по проекта CPNEU

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

5.2. Придобиване на гражданство

Изисквания за пребиваване, достъпни за новопристигналите 

Две основни изисквания, които определят допустимостта за натурализация, са закон - 

но обичайно пребиваване и определен брой години на пребиваване. Европейската 

конвенция за гражданството определя максимален срок на пребиваване десет го - 

дини. Това не взема предвид държавните приоритети за улесняване на интеграцията 

на имигрантите. В контекста на натурализацията улесненията, в съответствие с 

обяснителния доклад на Европейската конвенция за гражданството, може да включват 

намаление на продължителността на изискваното пребиваване, по-малко стриктни 

изисквания за езика, по-лесна процедура и по-малки процедурни такси.

Много имигранти първо поколение придобиват реални и ефективни връзки и 

практическо познаване на държавата само след няколкогодишно пребиваване. 

*
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Те може да изпълнят условията за членство и да искат да се ангажират с правата и 

задълженията на националното гражданство. Имигрантите в няколко държави 

придобиват правото да кандидатстват за натурализация приблизително по съ - 

щото време, когато придобиват правото на дългосрочно пребиваване съгласно оп - 

ределенията на директивата на ЕО. Тогава те могат да избират между това да станат 

пълноправни национални граждани или „граждани в общността“.

Критериите за допустимост за натурализация може да отразяват факта, че 

обикновените новопристигнали лица може да получат правото и да искат да станат 

национални граждани след няколкогодишно пребиваване.

В съответствие със замисъла, реформите на белгийския Кодекс за гражданството през 
1984, 1991 и 2000 година са били ключови фактори за улесняване на интеграцията на 
чуждестранни граждани чрез по-широко придобиване на гражданство. Реформата 
от 2000 г. е намалила изискването за законно пребиваване за дискреционната 
парламентарна процедура от пет на три години за обикновени имигранти първо 
поколение. Реформата от 2000 г. е улеснила също безусловното право на гражданство 
чрез декларация след седем години. В течение на десет години делът на имигрантското 
население без белгийско гражданство е спаднал от две трети през 1995 г. до около 
половината. След 2003 г. процентите на придобиване са намалели и са останали 
стабилни на равнищата от 1997 г. 

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519   

Като част от нова всеобхватна стратегия за имиграцията реформата от 1999/2000 г. 
на германския закон за гражданството е признала, че придобиването на гражданство 
е желателна последица от статута на Германия като държава на имиграция. 
Облекчаването на изискването за пребиваване от 15 на осем години значително е 
увеличило готовността на чуждестранните лица да станат германци. Те продължават 
да се натурализират повече откогато и да било преди 1998 г.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/
Einbuergerung/einbuergerung.html  

По-големи улеснения за специални групи

Най-краткият изискван срок на пребиваване е запазен за групи първо поколение 

със специални реални и ефективни връзки, както те са определени в Европейската 

конвенция за гражданството. Има например различни международни правни 

инструменти, които определят връзките въз основа на личните потребности от 

закрила, като признати бежанци, лица без гражданство и деца без гражданство, 

родени на територията на страната. Член 34 от Конвенцията за бежанците предвижда 

държавите да улесняват, доколкото е възможно, натурализацията на бежанците чрез 

ускоряване в максимално възможна степен на процедурите за натурализация и 

намаляване на таксите и разходите.

*
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$ Голям брой държави-членки на ЕС улесняват натурализацията за бежанци и лица без 
гражданство. След белгийската реформа от 2000 г. изискването за пребиваване за тези 
групи е било намалено на две години. В Люксембург и Ирландия например процедурите 
за натурализация са съобразени с нуждата от международна закрила чрез допълнително 
освобождаване на бежанците от някои материални изисквания, като езикови познания.

В своя закон от 2002 г., изменящ Закона за гражданството, Словения е отговорила на 
международните правни норми за улесняване на натурализацията, в това число за 
признати бежанци и лица без гражданство. Тази реформа е довела до намалена зависимост 
от изключителната процедура и до значителен ръст на използване на улеснения начин.

Държавите често дават на съпрузите и партньорите на национални граждани независим 

статут в законодателството за гражданство. Този съобразен с пола подход гарантира 

равнопоставеността между мъжете и жените и целостта на семейството по гражданство.

Съпрузите на национални граждани могат да подадат молба след една година 
пребиваване и брак в Испания или след шест месеца в Италия, ако брачният партньор е 
бил вече постоянно пребиваващ. Извънбрачните партньори на национални граждани 
са включени в държави като Белгия и Португалия. 

Няколко държави все още улесняват натурализацията за „преференциални“ 

етнически или национални групи въз основа на исторически връзки с тяхната страна. 

Гражданството или етническият произход на един имигрант може да бъде показателен 

за някои реални и ефективни връзки (като езикови познания и семейни връзки). Но 

тъй като имигрантските потоци се глобализират, имигрантските популации в много 

европейски страни стават по-разнообразни по отношение на етническия и националния 

произход. Интеграцията на тези нови популации може да бъде улеснена чрез откриване 

на преференциалната процедура за имигранти от всички националности и всякакъв 

етнически произход, които отговарят на основните изисквания.

През периода от 1996 до 2005 г. процентът на натурализация в Португалия е бил един от 
най-ниските в ОИСР — около 0,5 % от роденото извън страната население. Голям брой 

молдовци, румънци и китайци са разнообразили традиционните ѝ постколониални 
потоци. Всъщност украинците днес са една от най-големите имигрантски групи в 
страната. Новият закон за гражданството в Португалия от 17 април 2006 г. е имал за 
цел да се противопостави на факторите, водещи до социално изключване, да намали 
сложността на процедурите за придобиване на гражданство и да насърчи интеграцията 
като нова държава на имиграция. Новият закон е предоставил по-краткия срок на 
пребиваване, запазен някога за граждани на лузофонските държави (шест години), на 
всички имигранти първо поколение, които имат основни познания по португалски език и 
нямат наказателни присъди. Успехът на закона се дължи до голяма степен на съгласието 
между основните политически партии да не се политизира въпросът за гражданството. 
Този консенсус е довел до единодушно одобрение на закона в Парламента. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion
alidade  

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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Подход към новото поколение

Много държави-членки са приели съобразен с поколенията подход за постигане на 

своите цели за интеграция в законодателството за гражданство. 

Въвеждането на принципа ius soli за потомците на имигранти означава, че раждането 

в съответната държава е достатъчен основен критерий за право на гражданство. 

„Премията за гражданство“ показва, че ползите от придобиване на гражданство са 

най-големи за най-младите. Колкото по-млад е един гражданин, толкова по-голяма 

е възвращаемостта на инвестициите, тъй като той ще натрупа ползи през целия си 

личен и професионален живот. Напротив, колкото по-дълго едно дете чака да стане 

пълноправен гражданин, толкова по-вероятно е статутът му на чужд гражданин да 

представлява пречка в образователния етап от неговото развитие, което е трудно да 

бъде преодоляно по-късно през живота му. 

Лицата от второто поколение имат автоматично право на гражданство при раждането 

си в традиционни държави на имиграция като Канада и САЩ. Според практиките, 

установени в държавите-членки на ЕС, подобно право може да бъде предявено или 

от третото поколение (от второто поколение само известно време след раждането), и/

или от родените в семейството на законно пребиваващо лице.

Чрез въвеждането на принципа ius soli за потомците първо поколение законът може 

да изиграе роля за предоставянето на равни права за родените в съответната държава 

деца и на по-добра стартова позиция за образователното и професионалното им 

развитие.

Ирландия дава възможност на децата на имигранти, които са родени в страната, да 

станат ирландски граждани, ако родителите им са били законно пребиваващи през 

три от последните четири години. Съществуват подобни разпоредби, основани на 

родителския статут, в държави като Белгия, Португалия и Обединеното кралство. 

Всички деца от третото поколение стават граждани автоматично при раждането си в 

Белгия, Ирландия, Нидерландия, Португалия и, от 1 януари 2009 г., в Люксембург.

Положението с интеграцията на „поколение 1,5“ също се взема предвид в редица 

реформи на законодателството за гражданство. Това поколение се състои от 

законнородени или осиновени деца, пристигащи с разрешение за събиране на 

семейството. Една от причините за право на гражданство е целостта на семейството; 

тези деца стават автоматично граждани, когато родителите им са приети за 

натурализация. Друга причина е социализацията; те могат да станат национални 

граждани по собствено право след няколко години в образователната система. 

Техните родители най-често подават молба от тяхно име, но те също имат право 

да бъдат изслушани по решенията за гражданство, които ги засягат, въз основа на 

тълкуването на член 12 от Конвенцията за правата на детето. 

*
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$ В Швеция, след петгодишно пребиваване, малолетните деца на имигранти стават 
шведски граждани след просто уведомяване от страна на техните родители. Децата 
на имигранти, навършили 12 години в скандинавските страни и 14 години в Австрия, 
имат правото сами да изразят своите становища или да подадат молба за процедура 
по натурализация.

Доходите като праг за национално гражданство

Като се има предвид, че чуждестранните кандидати не се ползват от премията за 

гражданство, повишаваща техните възнаграждения, равнището на доходите или 

високите такси може да доведат до непреднамерено утежняване на неравностойното 

положение при интеграцията на пазара на труда, вместо да стимулират 

присъединяването към работната сила. Фактът, че доходите са били в миналото 

отменени като основан на класови различия праг за пълно национално гражданство 

и право на глас, заслужава да бъде взет предвид. Тъй като много от кандидатите са 

дългосрочно пребиваващи лица, които вече имат еднакъв достъп с националните 

граждани до социална помощ и социална закрила, придобиването на гражданство 

може да е по-скоро въпрос на достъп до демократично участие, отколкото до достъп 

социални помощи или обезщетения за безработица. 

Проверките на средствата за издръжка и таксите могат да бъдат оценени относно 

тяхната ефективност за икономическата интеграция и въздействието им върху 

демократичното управление. 

Проверките на „средствата за издръжка“ са били премахнати от процедурите 

за натурализация в Швеция през 1976 г., в Нидерландия през 1977 г., в Белгия през 

2000 г. и в Португалия през 2006 г. Освен това в Португалия всички регистрации и 

декларации относно гражданството, както и всички необходими удостоверения, се 

изготвят безплатно за лицата, чиито доходи са равни или по-малки от минималната 

работна заплата за страната.

Процедурата за натурализация не е свързана с никакви разходи в Белгия, Франция, 

Люксембург и Испания. Един указ на естонското правителство от 6 февруари 2006 г.  

е увеличил възстановяването на разходите за езиково обучение във връзка с на - 

турализацията до 100 % от всички разходи. 

Задължението за отказ от предишно гражданство

Идеята за множество гражданства е повод за двойно безпокойство от страна на 

държавата. Първото се отнася до отношенията на държавата с други държави. 

Изхождало се е от предположението, че ако на кандидатите за натурализация се 

разреши да запазят предишното си гражданство, това ще създаде междудържавни 

*
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конфликти в области като военна служба, военна повинност и данъчно облагане. 

Второто се отнася до отношенията на държавата със своите граждани. Стоят открити 

въпроси за лоялността (по какви начини гражданите изразяват своята лоялност към 

държавата), постоянното пребиваване в чужбина (дали гражданите, които напускат 

страната, запазват ефективни връзки и заслужават същите права, напр. на консулска 

защита) и културните влияния (очаква ли се от лицата, придобили гражданството на 

своята държава на пребиваване, да възприемат конкретна култура, определена от 

държавата, отказвайки се от своята култура на произход).

Въпреки тези отдавнашни безпокойства, множеството гражданства е станало правна 

реалност. От края на двайсетия век насам тенденцията в много европейски държави е да се 

отстраняват правните бариери пред множеството гражданства, въведени от тях в началото 

и в края на столетието. Причините за промените в поведението по отношение на двойното 

гражданство в някои държави-членки са, че техните собствени граждани са станали 

мобилни и поддържат глобални връзки, имигрантските им популации са нараснали и са 

станали по-установени, и техните закони за гражданството са установили принципа ius soli.  

Много от тях толерират множеството гражданства de iure или de facto за своите собствени 

граждани, новите граждани и техните деца. Други правят това само за определени групи 

или при определени обстоятелства. Това води до възникването на въпроси на национално 

равнище относно системното прилагане на множество гражданства. 

Множеството гражданства е станало също така демографска реалност, тъй като 

търпимостта към множеството гражданства е увеличила броя на така наречените лица 

с двойно гражданство. Гражданите на дадена държава-членка мигрират и сключват 

бракове с граждани на други държави. Освен това премахването на задължението 

за отказ от предишното гражданство е увеличило процентите на натурализация на 

чуждестранните граждани между 1996 и 2005 година в повечето страни от ЕС. 

Причините, поради които новопристигналите е по-вероятно да се натурализират 

в държави, толериращи множество гражданства, често са свързани повече с лични 

или прагматични връзки с тяхната държава на произход, отколкото със състоянието 

на интеграцията в държавата им на пребиваване. Имигрантите, пребиваващи в 

държава, която толерира множество гражданства, може да се натурализират без 

странични последици за своето разширено семейство или за социалните си връзки 

извън държавата. Тези, които не се отказват от предишното си гражданство, запазват 

важни права на мобилност и не са изправени пред нови, понякога скъпоструващи, 

ограничения за визи и пътувания. Всъщност една от групите, за които е по-вероятно 

да предпочетат множество гражданства, когато то се толерира, са лицата с по-голям 

човешки капитал, например предприемачи и бизнесмени имигранти, които работят по 

съвместното развитие. Желанието да се запази едно предишно гражданство може да 

зависи и от конкретната родна страна. Така например в много държави на Балканския 

полуостров, Северна Африка и Близкия изток отказът от гражданство е или незаконен, 

или е свързан с високи такси и загуба на правата на наследство и собственост.  
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С оглед на тези тенденции към толерантност, държавите се опитват да решават 

традиционните си безпокойства чрез други политически инструменти. Изготвените 

неотдавна международни правни указания разсеяха безпокойствата за евентуални 

междудържавни конфликти, като дадоха приоритет на държавата на пребиваване. 

Нерешените въпроси относно лоялността в една либерална демокрация, правата 

на новите и старите граждани, които предпочитат да емигрират, и културните 

влияния могат да намерят отговор чрез обучение по гражданство и по-интензивно 

взаимодействие между гражданите със и без множество гражданства.

Едно от предимствата на правната и демографската тенденция към приемане на множество 

гражданства е увеличеният процент на натурализация в много държави-членки на ЕС. В 

тези държави изборът на имигранта да се натурализира не води до отрицателни странични 

последици за неговото семейство, нито за социалните и икономическите му връзки.

Голяма група страни, от Кипър и Франция до Унгария и Словакия, не изискват от 
натурализиращите се граждани да се откажат от своето предишно гражданство. 
Белгия, Франция, Ирландия, Португалия и Обединеното кралство позволяват на 
децата първо поколение, родени в страната, да имат двойно гражданство.

През 2003 г. е имало консенсус между финландските политически партии, че приемането 
на множество гражданства ще запази страната конкурентоспособна и с добри връзки на 
международно равнище и ще окаже положително въздействие върху новосъздадените 
имигрантски общности във Финландия. То, от друга страна, ще следва тенденциите в 
други страни от ЕС (в това число приемането от Швеция през 2001 г.). Тази реформа 
удвои интереса към придобиване на финландско гражданство, давайки на страната 
най-благоприятния в ЕС процент на натурализация през 2004 г. — 6,4 %.  

www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652  

Целта на Люксембург, заявена в закона от 28 октомври 2008 г., е била законодателството 
за гражданството да се адаптира към променящите се реалности на неговото общество 
и да се консолидира интеграцията на чужденците, които са решили да се установят 
окончателно там. Фактът, че един кандидат получава множество гражданства, е 
признак на неговата привързаност към Люксембург, на готовността му да се интегрира 
и на връзките му с неговата държава и култура на произход.  

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

5.3. Административни процедури за насърчаване на 
бъдещите граждани

Когато натурализацията включва различни критерии и условия за допустимост, 

проблемът, който трябва да се реши, са широките административни правомощия. 

Както молбите на имигрантите, така и административните органи се ангажират да 

спазват условията, определени в законодателството. Ясните, подробни и обвързващи 

указания за добро управление гарантират, че публичните критерии за натурализация 

*
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са действителните критерии, които се прилагат в прозрачни, бързи и управляеми 

процедури на разумна цена. Така например антидискриминационното законодателство 

може изрично да гарантира равно третиране за всички кандидати за гражданство.

Държавите могат да тълкуват и прилагат своите политики чрез улесняващи процедури, 

които приветстват кандидатите имигранти като бъдещи граждани.

Всички държави-членки на ЕС, като договарящи страни по международната Конвенция 
за премахване на всички форми на расизъм (1965 г.), изразяват съгласието си в член 1, 
параграф 3, че независимо от националното законодателство и политиката им техните 
разпоредби няма да се прилагат по начин, дискриминиращ определени националности.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm  

Част от подхода на добро управление е признанието в културата на администрацията, 

че кандидатите са бъдещи национални граждани. Етичните кодекси за административна 

практика, мониторингът на съответствието, механизмите за оценка и програмите за 

сравнителен анализ и партньорска оценка са някои от инструментите, които могат да 

бъдат съвместно използвани на различните равнища на управление. 

Премахването на широките административни правомощия и предоставянето на 

подходящи указания и надзор засилват уважението към върховенството на закона и 

ефикасността на процедурите за натурализация.

В повечето държави натурализацията е процедура с административни правомощия 
за вземане на решения. Реформата в Германия от 2000 г. е заместила практиката на 
административни правомощия с правото за придобиване на гражданство въз основа на 
признанието, че натурализацията е в интерес на обществото. Постигнато е съгласие на 
федерално и провинциално равнище относно общи административни указания и са водени 
многократно преговори за съгласуване на противоречивите регионални тълкувания и 
практики. И в Австрия неясните правни критерии са били коригирани чрез редовни срещи 
на федерални и провинциални представители и чрез решения на Административния съд.  

В Унгария част от обяснението за повишаване на процента на натурализация от 1990 г. 
насам са конституционните реформи, които поставят под контрол правомощията на 
Министерството на вътрешните работи по въпросите на гражданството. Министерството 
трябва да гарантира, че решенията на президента относно натурализацията са в полза 
на кандидатите, които отговарят на посочените в законодателството условия. 

Документация

Административните процедури могат да бъдат съобразени с положението в държавата 

на произход и да намалят изискваните документи. Така например получаването на 

документи от държавата на произход може да се окаже тромав процес, съпроводен с 

неприемливи разходи, включващ многократни пътувания и изискващ превод и заверка 

*
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от консулските служители. Проблеми с безопасността може да го направят невъзможен 

за лица от някои държави или за лица без гражданство. Гъвкавостта и ясните указания 

за освобождаване може да избегнат успешно многократните искания за документи и 

лошите връзки между органите, които забавят процедурите и водят до изтичане на 

срока на документи с ограничена валидност, преди да може да се вземе решение.

Когато някои документи е невъзможно да бъдат получени, Дирекцията за имиграция 
във Финландия приема декларация от кандидата, стига тя да е благонадеждна и ясно 
формулирана. Този гъвкав подход към документацията, в съчетание с понижаване на 
равнището на вземане на решения, е дал възможност обработката да започне незабавно 
и решенията да се вземат в срок от няколко месеца. Когато са необходими пояснения, 
средното време за обработка е намаляло от три години през 2003 г. до две през 2009 г. 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus
%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}  

В Нидерландия потенциалните проблеми с предоставянето на документи, главно 
свидетелства за раждане и брачни свидетелства, се решават отрано, при първата 
регистрация на имигрантите в общината. В много случаи паспортът или разрешението 
за пребиваване са достатъчни, за да се подаде молба за гражданство. 

Службата за проверка на гражданството (NCS) е партньорство между Дирекцията за 
имиграция при Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство и 
различните местни съвети в Англия и Уелс. Тя съкращава ненужните забавяния при 
процедурата на кандидатстване за британско гражданство. Срещу такса за покриване 
на разходите, по-малка от исканите от частни адвокати, местните съвети проверяват 
дали молбите са попълнени правилно и дали са включени необходимите документи. 

www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1  

Максимални срокове за обработка на молбите

Европейската конвенция за гражданството посочва, че обработката трябва да се 

извърши в разумен срок. Една от тенденциите е да се поставят максимални срокове 

за обработка като отправна точка за административната практика и гаранция за 

кандидатите. Административните органи могат тогава да отделят повече човешки и 

финансови ресурси за проблемите на следващия етап, като избягване на натрупвания 

и актуална информация за кандидатите относно състоянието на тяхната молба, както 

и представяне на писмени обяснения за всяко отрицателно решение.  

От 2003 г. насам комисарят по информацията в Ирландия изисква процедурата за 
натурализация да е в съответствие със Закона за свобода на информацията чрез 
представяне на обосновано решение при отказ. 

www.foi.gov.ie  

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
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През 2006 г. указанията на шведския Съвет по миграционните въпроси е поставил 
максимален срок от осем месеца на процедурата за натурализация. Понастоящем за 
решение се чака средно между един и шест месеца. Австрия, Белгия и Нидерландия 
също са въвели максимални срокове за процедурата не повече от една година.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp  

Квалификационни срокове за даване на нова възможност на 
реабилитирани кандидати

Държавите имат законен интерес процедурите за натурализация да отбелязват 

кандидатите, които са били осъдени за сериозни престъпления. Много процедури за 

натурализация обаче използват предишната присъда за сериозно престъпление като 

автоматична причина за отказ, без да вземат предвид принципите на реабилитация. 

Едно от прилаганите решения е „квалификационният срок“, даващ нова възможност на 

осъдените за някои престъпления. Те излежават присъдата си като всеки друг престъпник 

и след това, ако отговарят на условията, биват приети като кандидати за гражданство 

след определен срок. Административните правомощия може да бъдат намалени чрез 

справедливи, прозрачни и еднозначни критерии, посочени в законодателството, и 

начини на изчисление, свързани с конкретни престъпления и присъди. 

Кандидатите за натурализация в Швеция, които са извършили престъпление, са 
допустими след определен срок на изчакване. Неговата продължителност се определя от 
тежестта на престъплението и присъдата. Срокът тече от датата на престъплението или, 
в случаи на дълги присъди, от датата на освобождаването. Този срок дава възможност 
на органите да оценят сегашното поведение на отделния кандидат. Елементи от система 
със степенувани срокове на изчакване са отбелязани в Дания, Финландия и Норвегия.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp  

Езикови познания и условия на интеграция, които ефективно 
насърчават кандидатите и им дават възможности за успех

Повечето процедури за натурализация изхождат от разумното очакване, че голямата част 

от кандидатите първо поколение, допустими само след няколкогодишно пребиваване, са 

имали възможност да придобият основни познания по един от общите езици за комуникация 

в държавата. Нормите и резултатите от няколко, приети неотдавна условия за езикови 

умения или за интеграция/гражданско ориентиране, включително курсове и тестове, трябва 

все пак да бъдат оценени външно по отношение на своята ефикасност и крайни резултати, 

преди да бъдат утвърдени като стимули за интеграция. Някои държави-членки са приели 

тези условия, изхождайки от логиката, че дългосрочните имигранти ще бъдат насърчени да 

подобрят своите езикови умения и знанията си за публичните институции и политическата 

система. В същото време други са отменили или свели до минимум същите тези условия, 
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разглеждайки ги като спънки пред натурализацията, които обслужват други политически 

цели и оказват непропорционално силно въздействие върху някои групи, като по-слабо 

образованите или тези в по-лошо социално-икономическо положение. 

На първо време езикът или условията за интеграция, или тестовете може да бъдат ефикасно 

приложени по начини, които водят до намаляване на административните правомощия. 

Участието в курс, представянето на удостоверения или други образователни документи 

за издържан тест са по-стандартизирани и сравними, по-независими от административна 

намеса и по-ефикасни за по-лесна обработка на голям брой молби. Те са изложени 

на по-малък риск от издаване на произволни, непоследователни или потенциално 

дискриминационни приложения на закона, отколкото други, по-лични или субективни 

форми на административна оценка. Неясните критерии могат по този начин да бъдат 

отменени или заменени с по-ясни начини на оценка, подлежащи на анализ и обсъждане.  

Люксембургският закон от 24 юли 2001 г. е заменил формулировката от 1940 г., според 
която чужденците трябва „да оправдаят достатъчна асимилация“, с изискването 
„да докажат достатъчна интеграция“. Езиковите тестове и курсовете по гражданско 
ориентиране са формализирани и различни инструменти улесняват публичния достъп 
до тази информация, като например гореща линия.

По време на дискусиите по реформата от 2000 г. на белгийския Закон за гражданството 
е било установено, че предишният тест за интеграция е от малка практическа полза за 
натурализацията. Доказателството дали един кандидат има или няма „желание да се 
интегрира“ е трябвало да бъде дадено чрез разследвания на местната полиция, което 
е довело до силно субективни и противоречиви оценки. Понастоящем имигрантите 
доказват желанието си да се интегрират чрез акта на подаване на молба за натурализация 
и заявяване на желанието си да станат белгийски граждани и да спазват конституцията, 
законите и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. 

Оценките на езиковите умения никога не са били правно изискване в шведските 
закони за гражданството и произволните оценки са били на практика забранени 
от края на 70-те години на миналия век. Идеята за въвеждане на тази практика е 
била многократно отхвърляна поради по-широка загриженост за интеграцията и 
справедливостта, както и заради разногласия относно целта и нормите на оценката. 

На по-късен етап структурата на условията за езикови познания или гражданско 

ориентиране може да бъде въведена по такъв начин, че да се увеличи или запази 

броят на молбите с течение на времето и да се осигури много висок процент на 

преминаване, водещ до подобен или по-висок процент на приемане. Насочването на 

вниманието към процентите на подаване, преминаване и приемане може да направи 

процедурите по-ефикасни и да укрепи доверието в политиката. Те могат да послужат 

като критерий за устойчивост на интереса, инвестициите и положителното отношение 

сред имигрантите към натурализацията като път към интеграция.

По-вероятно е имигрантите да подадат или да продължат да подават молби със същата 

интензивност, ако има безплатни подготвителни курсове със сертифицирано качество, 

които са достатъчно гъвкави, за да задоволят учебните и практическите потребности 
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на кандидатите. Ролята на държавата може да бъде осигуряване на качеството, както 

чрез организиране на курсове, така и чрез официално одобрение на професионално 

сертифицирани неправителствени и образователни организации. Държавата може 

освен това да предоставя информация и индивидуални ваучери или намаления на 

данъците, така че услугите да са безплатни или да се оказват срещу символична такса. 

Професионалните удостоверения са в някои случаи по-евтини и по-ефикасни, както 

за кандидатите, така и за органите.  

Много висок процент на успеваемост може също да се постигне чрез безплатни и лесно 

достъпни процедури и подготвителни материали за самоподготовка, като учебни 

упътвания и копия на изпитни въпроси. Освен това съставителите на тестовете или 

курсовете може да използват общоприети норми, като Общата европейска рамка за 

езиково обучение.  Упътвания, норми и съответни примери от практиката са изготвени 

от Отдела за езикова политика при Съвета на Европа.  

Европейският център за наблюдение на гражданството (EUCITAC) се финансира от 
Европейския фонд за интеграция. В допълнение на предоставената информация 
относно норми, закони, политика и анализ в областта на гражданството, уебсайтът 
ще съдържа налични и актуализирани официални статистически данни относно 
придобиването и загубата на гражданство в 27-те държави-членки на ЕС и съседните 
страни. Той ще разшири статистическите данни, предоставени вече от проекта NATAC, 
като посочи националните тенденции в цифри и чрез сравнителен анализ. 

В Унгария списък с изпитни въпроси и учебно упътване се предоставят за устен изпит 
по основни политически и исторически познания. Копия от тях може да се отпечатат 
при минимални разходи или да се изтеглят безплатно от интернет. Предоставени от 
правителството учебни упътвания има също в страни като Австрия, Дания, Естония, 
Латвия и Обединеното кралство. 

www.bmbah.hu  

Кандидатите за натурализация в Португалия трябва да представят документи, 
доказващи основните им познания по португалски език, които може да се получат чрез 
полагане на изпит. Всяко официално португалско учебно заведение може да издаде 
такова свидетелство за положен изпит. Има също безплатни, публично достъпни 
тестови образци за езиковия изпит.  

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade   

Финландският Закон за интеграция на имигрантите и приемане на лицата, търсещи 
убежище, постановява, че всеки имигрант, който е безработен или получава 
социални помощи, има право на личен план за интеграция, който може да включва 
езикови курсове, мултикултурни курсове, въведение към живота във Финландия 
и професионално обучение. Кандидатите за натурализация доказват езиковите 
си умения по различни начини, напр. със свидетелство за завършено финландско 
основно училище.

www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_
integration/index.html  

http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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При тестовете висока успеваемост може да се осигури чрез тестване в рамките на 

проект в етап на разработка или на пилотен проект. Неточностите са неизбежни при 

всички тестове, така че всички трудни или некоректно зададени въпроси трябва да се 

отстранят преди широкото им прилагане. На един по-късен етап честите, публични 

проверки и по-голямата политизация, която следва, ще покажат на широката 

общественост трудността и деликатността на въвеждането и обосновката на норма за 

това кое може да се приеме като основно и достатъчно.

Има също възможност да се вземат предвид условията на отделния имигрант. Масовите, 

често пъти компютризирани тестове може да подценят истинската способност. Някои 

държави правят изключения за лица в неравностойно и уязвимо положение, като 

непълнолетни и възрастни, неграмотни, незавършили основно образование или хора 

с психично-здравни проблеми. Много хора може да нямат достатъчно способности, 

за да се справят добре с теста, независимо от желанието си да се учат и да получат 

национално гражданство.  

Кандидатите за натурализация в Нидерландия не са длъжни да се явят на изпита 
за натурализация, ако са пребивавали в страната осем години на възраст, на която 
задължително се ходи на училище, завършили са университет в Нидерландия или са 
лица от Суринам и Белгия, които говорят нидерландски език. Други са поне частично 
освободени, ако имат медицински проблеми или проблеми с езика/грамотността. 
Естония също предвижда освобождаване от своя тест за гражданство за хора с 
ограничена активна правоспособност и оправдателни здравни проблеми. В Австрия 
освобождаване се предвижда за оцелелите от холокоста, непълнолетните деца, 
посещаващи основно училище, възрастните хора и по медицински причини. 

Извън границите на ЕС австралийското правителство е заменило предишния формат 
на субективно събеседване със своя пръв опит за тест за гражданство през октомври 
2007 г. Значителното намаляване на подадените молби и високият процент на неуспех, 
по-специално сред имигрантите по хуманитарни причини, е принудило правителството 
да започне през януари 2008 г. преразглеждане на теста за гражданство и широки 
консултации. Правителството и имигрантските организации са одобрили препоръките на 
тази акция, че целта на теста за гражданство е да се определи дали дадено лице отговаря 
на законовите изисквания. За това трябва да се знаят не тривиални неща за Австралия, а 
какво означава да си гражданин — накратко, чрез клетвата, която кандидатите полагат, 
когато стават австралийски граждани. Въпросите за теста и учебните материали ще 
бъдат написани на по-прост и по-ясен английски език. Опростяването на процедурата ще 
доведе до редица методи за тестване и освобождаване, отговарящи на потребностите 
на хората в неравностойно и уязвимо положение. В основното училище ще бъде също 
въведена програма, съобразена с проблемите на гражданството. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

Когато мерките за ефективност установят, че едно или друго условие за езикови 

познания или гражданско ориентиране продължава да насърчава и да дава възможност 

на имигрантското население да кандидатства и да придобива успешно гражданство 

със същото темпо, тогава може да се въведе окончателна мярка за ефективност. На 
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етапа на разработване може да се проведе повтарящо се във времето проучване с 

контролни групи. Резултатите ще покажат дали групата, изпълнила това условие, е 

постигнала количествено измерими подобрения на своя дял на участие (социално, 

икономическо, политическо и т.н.) и на самооценката си на своето благополучие и 

чувство за принадлежност. Тези констатации могат тогава да насочат обществения 

дебат към пресечната линия между гражданство и дългосрочна интеграция.

Ефикасното условие за езикови умения или гражданско ориентиране при 

натурализацията се въвежда по такъв начин, че да продължи да насърчава подаването 

на молби и да се прилага така, че да даде възможност за успех на кандидатите. То 

доказва своята ефективност, когато изпълнилите това условие участват по-активно в 

социалния, икономическия и политическия живот и показват по-голямо чувство за 

принадлежност, отколкото преди това. 

Една брошура от 2007 г., издадена в Обединеното кралство от QC Citizenship Review на 
лорд Голдсмит, препоръчва оценка във времето на въздействието на новите тестове 
и изискванията за натурализация върху пътя на имигрантите към гражданство. През 
2005 г. тогавашната Комисия за равно третиране на расите е публикувала „Гражданство 
и принадлежност: какво значи да си британец?“ — доклад, в който британци от 
най-различни слоеве и с най-различен произход са поканени да споделят мислите си 
относно общо определение на „британец“. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

5.4. От придобиване на гражданство до активно 
гражданство при старите и новите граждани 

Активна политика за информиране на широката общественост

Всички граждани имат полза от информацията относно предимствата на гражданството и 

условията и разпоредбите за допустимост. Имигрантите и широката общественост често 

показват недостатъчно познаване на процедурата на натурализация, като казват, че тя е 

доста лесна в държави, където всъщност е доста трудна и обратното. Получаването на 

неправилна информация стои в основата на много от жалбите, които кандидатите отправят 

към подкрепящите ги неправителствени организации. Органите, от друга страна, се 

оплакват, когато получават недопустими или непълни молби, увеличаващи натрупването. 

Широко разпространените погрешни разбирания за политиката на натурализация и 

нейните цели за една държава на имиграция стоят също в основата на антиимигрантските 

чувства, които могат да наложат ограничения на изготвянето на политиката. 

*
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Активната комуникационна стратегия подпомага и насърчава кандидатстващите за 

гражданство имигранти, като същевременно информира общественото мнение 

относно ползите от натурализацията за една държава на имиграция.

Продължаващата кампания „Passt mir!“ на берлинския комисар за интеграцията 
е достигнала вече своята главна цел през своята първа 2006 година: повишаване 
на процента на натурализация в Берлин за първи път от шест години. Основният 
ѝ инструмент е брошура, приличаща на германски паспорт, в която берлински 
„знаменитости“, като шампиона по бокс Октай Уркал, обясняват социалните и 
политическите ползи от натурализацията, както и самата процедура. Брошурата 
е подкрепена от кампания за повишаване на осведомеността сред широката 
общественост, включваща дебати на живо и реклами в публичните институции, 
училищата и медиите на етническите малцинства.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html  

Могат да се изградят безплатни уебсайтове за самооценка, чието качество да се 
контролира от властите или от неправителствени организации. Отговаряйки на прости 
въпроси, потенциалният кандидат минава стъпка по стъпка през законодателството и 
научава дали се квалифицира и какво да очаква и следи по време на процедурата. 

www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html  

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494  

Националните центрове за подпомагане на имиграцията (CNAI) в Португалия действат 
по системата „едно гише“, предоставяйки постоянно развиващи се услуги в отговор 
на измененията в политиката и потребностите на нарастващото имигрантско 
население, установено в страната, както и на своите граждани. Действително все 
по-голям брой португалски граждани са започнали да използват услугата, която не се 
ограничава до определен правен статут. С Новия закон за гражданството от 2006 г. в 
тези центрове е бил открит клон на Централната служба за гражданското състояние, 
който да обработва молби от имигранти и техните родени в Португалия потомци. 
Адвокатски бюра за правна помощ предлагат качествени правни услуги в зависимост 
от потребностите.

www.oss.inti.acidi.gov.pt    

Промените в разбиранията за гражданството на местните и чуждестранни граждани 
може да бъдат част от проследяването на интеграцията. Проследяването на 
интеграцията в Естония през 2000 г. е показало, че лицата, които нямат естонско 
гражданство, са с преобладаваща ориентация към придобиването на гражданство, 
което оценяват най-вече заради своите деца, съпрузи и родители. Проследяването 
през 2005 г. е установило, че повишените равнища на толерантност са подобрили 
естонското обществено мнение, като 54 % са подкрепили опростена процедура за 
придобиване на гражданство от родените в Естония лица, говорещи руски език.  

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search  

*
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Церемониите като обединително звено  

В миналото самият акт на предоставяне на гражданство е бил по-скоро едно скромно 

и бюрократично събитие, свеждащо се до връчването на документите за национално 

гражданство. Публичното предоставяне на гражданство може да обедини различните 

равнища на идентичност: местно, регионално, национално и международно. Въпреки 

че тези церемонии се провеждат често в контекста на дебати върху развиващите 

се национални идентичности, те стават в местни общински помещения, което им 

придава различни разцветки и значения, по-близки до всекидневните реалности 

на имигрантите и на широката общественост. Те се опират на опита на историята на 

демокрацията в тяхната страна или наподобяват други граждански церемонии, като 

предоставяне на право на глас на младите хора.

Необходимо е на церемониите да се осигури присъствието на членове на широката 

общественост, политици и представители на средствата за масова информация. Тяхното 

участие превръща церемониите в платформа за повишаване на осведомеността, и 

по-специално, дава думата на новите граждани. Всички субекти, работещи в областта 

на активното гражданство и многообразието, може да помислят върху използването 

им като места за среща, на които да се набират нови доброволци или да се регистрират 

нови гласоподаватели. 

Публичните клетви и церемонии, все още редки на територията на Европейския 

съюз, са динамичен елемент от настоящите политики за гражданството. Държави с 

история в публичните церемонии са възобновили тази традиция (Норвегия е сторила 

това след трийсетгодишно прекъсване). Други са започнали от началото, вдъхновени 

от североамериканските модели, които на свой ред са били обект на обсъждане 

и преработка. Церемонии се организират днес в Естония, Франция, Обединеното 

кралство, в някои австрийски провинции, в Нидерландия на „Деня на натурализацията“ 

(24 август) и в Дания (в националния парламент). 

Основният проблем, който трябва да се реши, е всяко изискване, което може да 

доведе до изключване на успешни кандидати от участие или от получаване на 

тяхното национално гражданство. Добре е организаторите да обърнат внимание 

и на повишаващите се такси за участие, проследяването на поканите и връзките с 

обществеността, както и на отделянето на достатъчно публични ресурси.

Използването на церемонии за гражданство предоставя платформа за повишаване на 

осведомеността и активно гражданство сред новите и старите граждани.
*
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От 2006 г. задължение на френските префектури е да организират доброволни 
„Приветствени церемонии за френско гражданство“ за имигранти, получаващи 
френско гражданство. Необходимите документи се раздават независимо от 
церемонията. Събитието е замислено едновременно като тържествен и празничен 
момент, при участието на официални лица и политици. Според една анкета за оценка 
от 2008 г. почти всички префектури смятат, че церемониите работят добре и са добре 
посрещнати от поканената публика.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml  

В Обединеното кралство една процедура за консултации през 2002 г. инициира 
създаването на церемонии за гражданство, на които да се приветстват нови граждани 
в общо гражданско пространство. Местните власти имат свобода на действие при 
определяне на стила на своите местни церемонии при включване на национални 
и местни символи, клетва/обет към кралицата и ангажимент за подкрепа на 
демократичните ценности и изпълнение на гражданските задължения. Считано от 
1 юни 2007 г., новите граждани на Обединеното кралство в Уелс могат да положат 
клетвата и обета на уелски език. От февруари 2004 г. до юли 2005 г. 77 900 души на 
зряла възраст са участвали в церемонии за гражданство.

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony  

Службата за имиграция и натурализация към нидерландското Министерство на 
правосъдието е препоръчала на общинските власти да поставят в своето приветствено 
слово ударението върху теми, като новопридобитите основни права на новите граждани, 
правото им да избират и да бъдат избирани в Долната камара, Провинциалния съвет и 
Европейския парламент, както и възможността им да бъдат назначавани на всяка длъжност 
в публичните служби, като министър, съдия, посланик или полицейски служител.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie  

С поглед към положението в някои държави извън ЕС с дълъг опит в церемониите 
като САЩ, тези церемонии заемат централно място в „Демократичния проект за 
новите американци“, воден от Коалицията за права на имигрантите и бежанците в 

Илинойс. Между 2004 и 2006 година 42 000 нови гласоподаватели имигранти са били 
регистрирани като избиратели. Само през 2008 г. организаторите в района на Чикаго 
са регистрирали около 20 000 и са мобилизирали около 50 000 души за участие в 
президентските избори през ноември 2008 г.

http://icirr.org/en/nadp  

Проекти за гражданство и образование на старите и новите 
граждани

Активното гражданство е свързано с това как отделните хора в участват в гражданското 

общество, общността и политическия живот на различни равнища на управление по 

такива начини, които да увеличат колективния им социален капитал. Правилата за 
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поемане на ангажимент за активно гражданство са определени от съвременните 

политически норми и правовата държава: споделяни ценности, като права на човека, 

демокрация и междукултурно разбирателство. 

Доброволци в зряла възраст и граждански организации ангажират новите и старите 

граждани като равнопоставени в конкретните ежедневни ситуации, което помага за 

формирането на бъдещите политики за гражданството и дебатите за идентичността.

Инициативите за активно гражданство и задължителното обучение в училище 

насърчават упражняването на правата и задълженията, идващи с гражданството, което 

засилва споделеното чувство за принадлежност към едно многообразно общество.

Нидерландският Център за политическо участие е независима, необвързана с партиите 
организация, която е разработила няколко специални курса, дискусионни срещи, 
изследователски проекти и работа в мрежа, с цел да насърчи политическото участие 
сред гражданите от имигрантските среди и да повиши техния дял в общинските и 
областните съвети.

www.publiek-politiek.nl/English  

„Гласът на новите граждани“ е организация с нестопанска цел, работеща от 2003 г. насам за 
издигане статута и видимостта на натурализираните граждани на Обединеното кралство 
и Британската общност, които имат право на глас. Целта е да им се даде възможност да 
бъдат равноправни участници в развитието на Обединеното кралство. Дейностите 
включват имигрантски фокус групи, семинари, обиколки, посветени на гражданството, 
и радиостанция „Нови граждани“. Организацията отчита нарастване на гордостта и 
самочувствието сред участниците и увеличено участие в местната общност и в граждански 
длъжности като училищни директори, съветници и дори членове на парламента. 

www.newcitizensvoice.com  

„Хартата на ценностите на гражданството и интеграцията“ е приета в Италия през 
2006 г., за да обясни ценностите и принципите, приложими към всички членове на 
италианското общество. Тя включва човешко достойнство, социални права, семеен 
живот, светска държава и религиозна свобода и международни ангажименти на 
Италия. Тази харта и първите 44 члена от италианската конституция са достъпни в 
интернет на много от майчините езици на пребиваващите в Италия имигранти.  

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_
values_of_citizenship_and_integration.pdf  

Обучението по гражданство в задължителното образование може да се разглежда 

като начална точка за активно гражданство в едно многообразно общество. 

*

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
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Проучването за обучението по гражданство от 1999 г. на Международното сдружение 
за оценяване на образователните постижения е обхванало 90 000 14-годишни 
ученици в 28 държави, между които Англия, Швеция, Германия, Швейцария, както и 
франкофонската общност в Белгия. Етническите малцинства в неравностойно социално 
положение са отговаряли с по-голяма вероятност, че са научили нещо от обучението 
по гражданство в задължителното образование.  Установено е, че те подкрепят 
гражданските ценности (като патриотизъм, доверие и равнопоставеност на половете) 
не по-малко от местните млади хора от същата социална среда, разглеждайки тези 
ценности по-скоро като всеобщи, отколкото характерни за дадена култура или 
идентичност.  Те дори са проявили в по-висока степен солидарност, толерантност към 
имигрантите, както и по-голям интерес към живота в училище и политиката. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd  

В Австрия, и по-специално във Виена, от 1997 г. са въведени часове по етика, отчасти 
в отговор на увеличаващото се религиозно многообразие. Учебната програма помага 
на учениците да усвоят елементарни познания за правата на човека, сравнителните 
изследвания на религиите и основните граждански ценности. Оценката показва 
повишено знание и диалог относно сравнението между религиозните и културните 
убеждения на учениците. Учителите, от друга страна, са приветствали учебната програма 
като допълнение към обучението по религия и средство за улесняване на диалога.

„Обучение по европейско гражданство в мрежата“, една транснационална инициатива 
на германската Федерална агенция за гражданско обучение, улеснява предаването на 
умения и предлага ново европейско поле за съществуващите национални инициативи. 
Проведените от нея конференции са били посветени на преосмисляне на обучението 
по гражданство в европейските миграционни общества. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html  

Заключения

1.  Имигрантите, които виждат своето бъдеще в дадена държава, са заинтересовани 

да живеят там постоянно като пълноправни членове на националната общност.

2.  Въпреки че гражданството се променя юридически, идентичностите се развиват 

и стават по-динамични чрез активното гражданство. Приемните общества 

са заинтересовани да насърчават имигрантите да придобиват гражданство, 

давайки възможност на старите и новите граждани да създават общо бъдеще в 

едно многообразно общество. 

3.  Държавите на имиграция имат интерес да осигурят пълно социално-икономическо 

и политическо приобщаване чрез признаването на пълни граждански права на 

постоянно пребиваващите в тях лица. 

4.  Трайно ниските проценти на придобиване на гражданство може да се повишат 

чрез премахването на някои елементи в законодателството за гражданство, които 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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непреднамерено създават сериозни пречки, обезкуражаващи кандидатстването 

на установеното население с чуждо гражданство.  

5.  Критериите за допустимост за натурализация може да отразяват факта, че 

обикновените новопристигнали лица може да получат правото и да искат да 

станат национални граждани след няколкогодишно пребиваване.

6.  Чрез въвеждането на принципа ius soli за потомците първо поколение законът може да 

изиграе роля за предоставянето на равни права за родените в съответната държава 

деца и на по-добра стартова позиция за учебното и професионалното им развитие.

7.  Проверката на средствата за издръжка и таксите могат да бъдат оценени относно 

тяхната ефективност за икономическата интеграция и въздействието им върху 

демократичното управление.  

8.  Едно от предимствата на правната и демографската тенденция към приемане 

на множество гражданства е увеличеният процент на натурализация в много 

държави-членки на ЕС. В тези държави изборът на имигранта да се натурализира 

не води до отрицателни странични последици за неговото семейство, нито за 

социалните и икономическите му връзки.

9.  Държавите могат да тълкуват и прилагат своите политики чрез улесняващи 

процедури, които приветстват кандидатите имигранти като бъдещи граждани.

10. Премахването на широките административни правомощия и предоставянето 

на подходящи указания и надзор засилват уважението към върховенството на 

закона и ефикасността на процедурите за натурализация.

11.  Ефикасното условие за езикови познания или гражданско ориентиране при 

натурализацията се въвежда по такъв начин, че да продължи да насърчава 

подаването на молби и да се прилага така, че да даде възможност за успех на 

кандидатите. То доказва своята ефективност, когато новите граждани показват 

по-дълбоко чувство на принадлежност и участват по-активно в социалния, 

икономическия и политическия живот, отколкото новите граждани преди това. 

12. Активната комуникационна стратегия подпомага и насърчава кандидатстващите 

за гражданство имигранти, като същевременно информира общественото 

мнение относно ползите от натурализацията за една държава на имиграция.

13. Използването на церемонии за гражданство предоставя платформа за повишаване 

на осведомеността и за активно гражданство сред новите и старите граждани.

14. Инициативите за активно гражданство и задължителното обучение в училище 

насърчават упражняването на правата и задълженията, идващи с гражданството, 

което засилва споделеното чувство за принадлежност към едно многообразно 

общество.
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Глава 6. 
Млади имигранти, образование и 
пазар на труда



136 Наръчник по интеграция

Млади имигранти, образование и пазар на труда

 

Повишаването на качеството и ефективността на образованието и обучението 

и осигуряването на достъп до тях за имигрантите създават повече и по-добри 

възможности за професионално развитие. Това улеснява преминаването им 

към пазара на труда, което допринася за социалното сближаване. 

Социално-икономическите фактори и езиковите познания влияят значително върху 

възможностите и проблемите, пред които имигрантите са изправени на всеки 

етап от своето образование от детството до младостта. Мерките могат да увеличат 

възможностите на самите млади имигранти, както и на основните институции, 

отговарящи за задоволяване на образователните им потребности.  

Тази глава представя стратегии за повишаване на броя на учениците имигранти, 

завършващи образование, чрез подобряване на училищната система, повишено 

изграждане на капацитета на учителите и административните ръководители и активно 

включване на младите имигранти и техните родители. 

Тази глава се опира на Общия основен принцип 5, който подчертава, че „системите за 
образование и обучение в държавите-членки играят основна роля в интеграцията на 
новите млади имигранти и продължават да правят това с второто и третото поколение, 
по-специално по отношение на езиковото обучение.“

6.1. Подобряване на училищната система 

Отговорът на въпроса дали по-слабите резултати в образованието на първото и 

второто поколение се дължат главно на езиковите умения на техните семейства и на 

условията на миграция и установяване — или на други фактори — е различен според 

училищната система и времето. Успехът на децата имигранти в училище е обикновено 

свързан с тяхното социално-икономическо положение, но то не е единствената 

причина за неравностойното им положение. В някои държави е вероятно те да имат 

по-лоши — или по-добри — резултати в училище, отколкото другите деца в подобно 

социално-икономическо положение. Различните степени на образователната система 

изправят учениците имигранти пред различни възможности и пречки. Пречките, 

които не се преодоляват на един по-ранен етап, могат да увеличат трудностите 

по-късно през живота им, докато използваните рано възможности могат да доведат 

до по-добри изгледи за учение и работа. 

Тежестта на тези разнообразни неблагоприятни фактори на различните етапи и в 

различните училищни системи определя каква да бъде най-подходящата реакция от 

ответни политически мерки. Проучванията показват, че в някои държави или по някои 

въпроси в училищните системи успеваемостта на учениците се влияе в най-голяма 

степен от социално-икономическото им положение. В тези случаи политиката ще бъде 

по-ефективна, ако използва мерки от общ характер с широка целева група, включваща 
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както учениците имигранти, така и местните ученици. Тази целева група може да бъде от 

ученици с ниска успеваемост, ученици с определена насоченост или в определен период 

от прехода, както и ученици от семейства в неблагоприятно социално-икономическо 

положение.  В други случаи проучванията установяват, че успеваемостта на учениците 

се влияе най-много от езиковите им умения и от това дали те са или не са от имигрантски 

произход. В тези държави и в тези области от училищната система политиката ще бъде 

по-ефективна, ако използва целеви мерки, които са в полза специално на определени 

категории имигранти и техните потомци. Целевата група може да бъде съставена от 

новопристигнали, второ и трето поколение или ученици от домакинства, в които не се 

говори местният език. Ето защо в училищната система се използват както целеви, така и 

широкообхватни мерки в зависимост от това кои от тях ще бъдат според проучванията 

най-ефективни за повишаване на успеваемостта.

През 2008 г. ГД „Образование и култура“ към Европейската комисия даде началото 
на дискусия в ЕС по тези въпроси със своята Зелена книга под надслов „Миграция и 
мобилност: предизвикателствата и възможностите за образователните системи в ЕС“. 

Допълнителни анализи и примери от практиката може да се намерят във:

Съпътстващото тази Зелена книга проучване „Образованието и интеграцията на 
имигрантите:

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf  

Интеграцията на децата на имигранти в училищата в Европа“, изготвено от информационната 
мрежа за образованието в Европа „Евридика“ към ГД „Образование и култура“:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

„Кои мерки работят в образованието за имигранти? Обзор на фактите и политическите 
опции“, изготвен за документа на ОИСР „Тематичен обзор на образованието на 
имигрантите:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF 

„Къде успяват учениците имигранти: Сравнителен обзор на успеваемостта и 
включването в PISA 2003“, изготвен за ОИСР:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

Каква е ролята на лицата, отговорни за разработването 
на политиката, в образованието, интеграцията и в други 
политически области?

Подобряването на успеваемостта в образованието на първото и второто поколение 

е цел в много правителствени ресори и равнища на управлението. Повечето от 
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неблагоприятните фактори, пред които са изправени учениците имигранти в училищната 

система и при прехода към пазара на труда, се отнасят към образователната политика. 

Министерствата на образованието имат водеща роля при вземането на решение 

относно общите и конкретно насочените цели. Те могат след това да улеснят 

хоризонталната координация и обхващащите няколко ресора проекти с другите 

министерства, включително отговарящите за интеграцията. Целевите програми за 

младите хора, приети от министерствата за имиграцията или за интеграцията, могат да 

разчитат на компетентността, принципите и нормите, установени в образователната 

политика. Други министерства могат да бъдат привлечени по конкретни 

въпроси: министерствата на жилищното строителство и благоустройството — по 

сегрегацията в училищата, министерствата на семейните и социалните въпроси — по 

предучилищното обучение, а министерствата на заетостта и равните възможности — 

за работа по програмите за интеграция на пазара на труда. Органите за вертикална 

координация са не по-малко важни при изграждането на оперативни партньорства 

за постигане на тези политически цели на съответното равнище на управление. Тези 

органи могат да бъдат използвани също за изграждане на стратегически партньорства, 

например за местни инициативи за привличане на помощ и внимание от страна на 

заинтересованите страни или финансиращите институции на по-високо равнище.

По-широките обществени условия, регулирани от различни политики, като имиграция, 

жилищно настаняване, социални въпроси и трудова заетост, могат или да подпомагат, 

или да пречат на ефективната образователна политика. 

Достъп до начално и средно образование за всички

Повечето държави-членки разширяват правото на образование за всички деца на 

възраст за началното или средното училище, независимо от техния правен статут 

и продължителността на пребиваването им. Това право е изразено във Всеобщата 

декларация на ООН за правата на човека и в Конвенцията на ООН за правата на 

детето. Само в няколко държави-членки няма разпоредби, задължаващи училищата 

да записват децата, чийто статут е нередовен и които са пребивавали или се очаква 

да пребивават в държавата само за кратък период от време. Например условията 

за прием на лицата, търсещи убежище, може да бъдат променени, за да се осигури 

адекватна оценка на потребностите и записване на децата на търсещите убежище, 

колкото е възможно по-скоро след пристигането или подаването на молба. 

Евентуалната сегрегация в училищата се дължи отчасти на жилищната сегрегация. 

Имигрантите в по-неблагоприятно социално-икономическо положение може поради 

цената (или в случаи на дискриминация — принудително) да не бъдат допускани 

в кварталите с качествени училища, докато местните семейства може да напуснат 

кварталите с увеличаващо се имигрантско население (така нареченото „бяло бягство“). 

Някои ученици успяват да получат достъп до качествени училища извън своя квартал 

*
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чрез програми за „избор на училище“, които дават на родителите по-голяма възможност 

да изберат училището, което ще посещават децата им. Много от тези програми за „избор 

на училище“ обаче не действат в полза на семействата от имигрантски произход или 

в по-неблагоприятно социално-икономическо положение. По-вероятно е местните 

семейства да се възползват от избора на училище и да предпочетат да се откажат от 

училищата с висока концентрация на имигранти. ОИСР предлага програмите за „избор 

на училище“ да използват обикновени лотарийни механизми, за да се намали до 

минимум „неравностойното положение на аутсайдери“ на имигрантите. 

Една от стратегиите за прекъсване на връзката между събирането на имигранти на 

определени места и слабата успеваемост е насочване на усилията към подобряване 

на училищата с висок процент имигранти и качеството на преподаване в тях.

Програмата „Качеството в многоетническите училища (QUIMS) в Швейцария 
повишава образователните стандарти и дава гаранция за качество за училищата 
с 40 % или повече ученици от имигрантски произход, с оглед да бъдат привлечени 
повече местни швейцарски ученици и ученици от средната класа. Тези училища се 
ползват от допълнителни ресурси и професионална помощ в конкретни области, 
като езиково обучение, оценка на потребностите от постоянна помощ и всеобхватен, 
недискриминационен характер на училището като цяло. 

www.quims.ch  

Друга стратегия е смесването на преобладаващо местни и преобладаващо имигрантски 

училища. Например училищата с преобладаващо местни ученици предлагат финансови 

стимули за привличането на имигранти. Някои полезни ефекти може да се получат от 

развитието на силни партньорства в рамките на учебната програма и извън нея между 

близки училища с висок дял съответно на местни ученици и на ученици имигранти.  

Една от идеите е да се намали сегрегацията както в имигрантските, така и в местните 
училища, както е изтъкнато в Модела за интеграция от Копенхаген, 2006 г. Преобладаващо 
имигрантските училища използват различни стратегии за връзка, насочени към 
привличане на етнически датски семейства, докато училищата с преобладаващ брой 
ученици етнически датчани наемат дейци в областта на интеграцията и преводачи на 
местния език за привличане на имигрантски семейства. Трябва да се отбележи, че около 
15 % от разликата в успеваемостта между имигрантските и местните ученици се обяснява 
със събирането на имигранти в определени училища и образованието на родителите. 

www.kk.dk  

Премахване на пристрастията, дължащи се на селекция и 
групиране в училищната система

Събирането на имигранти на едно място може да се дължи също на пристрастия, 

присъщи на образователната система. Честа образователна практика е да започне 

групиране и насочване на учениците в зависимост от „по-големите“ или „по-малките“ 
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им способности. Ако обаче едно дете е в по-неблагоприятно социално-икономическо 

положение или от имигрантски произход, проучването показва, че то е по-вероятно да 

бъде включено в група с по-малки способности, отколкото негов връстник с подобни 

оценки от стандартните тестове. Пристрастията, обясняващи тази неравнопоставеност, 

се състоят в използването на субективни препоръки на учители, пренасочване в ранна 

възраст, голямото разнообразие на видовете училища и евентуалното погрешно 

определяне на ученици от имигрантските среди или етническите малцинства като 

ученици „със специални потребности“. 

Образователни реформи са започнали напоследък в много държави-членки на 

ЕС. Моментът на избор за насочване според способностите може да се подбере 

сравнително късно, така че подрастващите да имат достатъчно време за преодоляване 

на неравните стартови позиции. Различни видове училища може да се съчетаят в 

едно, така че учениците на една и съща възраст да се възползват от качествена учебна 

програма с високи изисквания. Оценките може тогава да се основават на по обективни 

критерии, така че да се сведе до минимум въздействието на стереотипите и погрешните 

представи. Специалистите, извършващи оценки на „специалните потребности“, може 

да бъдат обучени да разпознават езиковите затруднения, културно различното 

поведение и отрицателните стереотипи у учениците имигранти. Концепцията за 

„допълнителен клас в основното училище“ дава възможност на мотивирани деца с 

потенциал да посещават още една година основното училище, което да им позволи да 

издържат приемния изпит за по-престижна образователна пътека. Много е рано да се 

каже дали тези различни многообещаващи усилия ще успеят да доведат до по-точни 

оценки и по-подходящи образователни пътеки.

Учениците имигранти е по-вероятно да успеят в училищни системи с по-малко видове 

училища, по-късен подбор за групиране по способностите и обективни начини на 

оценка, включително в случаите със специални потребности.

Точно оценяване на предишното обучение в чужбина на 
новопристигнали ученици

Образователните институции трябва да оценяват правилно предишното равнище 

на училищното образование на новопристигналите, получено в тяхната държава на 

произход. Властите може да предоставят оценките на училищния персонал, който да 

взема решение за всеки отделен случай. На училищата често липсват компетенция 

или ресурси да определят равнището на полученото образование и равностойността 

на училищната система в държавата на произход спрямо тази на приемната държава.  

Освен това ако оценката не се извърши изцяло или частично на майчиния език на 

ученика, по-вероятно е ученикът да бъде поставен в клас под неговата възрастова 

група, което влияе отрицателно върху образователното и социалното му развитие. 

Липсата на единни критерии е вероятно да доведе до непоследователно прилагане 

на територията на страната. Неправилното определяне на класа и недостатъчната в 
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резултат на това помощ за новопристигналите ученици може да останат незабелязани, 

ако няма проверки на определянето на класа. 

Властите трябва да установят единно прилагани критерии, основаващи се на актуална 

информация от държавата на произход за оценката на предишното обучение. 

Същевременно може да се използват инструменти за оценка на степента на тяхното 

владеене на езика на преподаване, за да се разработят подходящи програми в помощ 

на езиковите умения. Неотдавна въведените мерки за оценка на предишното обучение 

в някои страни често не се използват достатъчно, поради неосведоменост относно 

тези мерки сред имигрантите и сред осъществяващите ги административни органи.

Оценките на предишното образование, получено в чужбина, за записване в 
задължителното образование на пълен учебен ден се правят въз основа на външни 
критерии в държави, като Белгия, Унгария, Люксембург, Малта, Португалия и 
Румъния. 

В Белгия лицата, търсещи убежище, или бежанците, които не могат да представят 
необходимите документи за процедурите относно признаването на чуждите степени 
или удостоверенията за основно или средно образование, може да направят 
тържествена декларация. 

Във Франция оценката на образователното равнище и езиковите умения се извършва 
при пристигането от специална служба на Министерството на националното 
образование на език, който е разбираем за ученика. 

Новопристигналите ученици, особено тези, които не говорят езика, се ползват от 

програми за ориентиране, помагащи да се преодолеят първоначалните пречки, 

свързани с прекъсването на образованието им и условията на настаняване на 

техните семейства. Крайната цел е да се помогне на всеки ученик да осъществи 

прехода толкова безпроблемно и бързо, колкото това е възможно. Тези програми 

са интензивни, често са сведени до няколко месеца и се водят по ясно формулирана 

учебна програма за държавата и нейната училищна система. Съветът на Европа 

препоръчва образователните органи да обмислят да се даде възможност на 

новопристигналите ученици в непосредствения етап на училищно ориентиране 

да провеждат част от обучението си на своя майчин език.  Децата, които извършват 

преход между две училищни системи, се предпазват от допълнително изоставане 

спрямо своите местни съученици, като продължават да развиват познавателните и 

учебните умения, необходими за успешното продължаване на тяхното образование 

на езика на преподаване. 

Високи, единни стандарти за оценки на предишното образование и програми за 

ориентиране са гаранция, че новопристигналите ученици влизат в училищната 

система на подходящо равнище. 

*
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Проектът „Начална точка“ на портала „Бежанци“ от Болтън (Обединено кралство) предлага 
на новопристигналите, които не говорят английски език, въведение в англоезичната 
британска образователна система.  Децата остават средно шест седмици в тази „Начална 
точка“. Целта на проекта „Начална точка“ е да предложи на учениците сигурна, безопасна 
среда. Увеличаването на тяхната самоувереност, комуникативност и умения при различни 
учебни ситуации им позволяват да се справят по-добре в общите училища.  

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx   

Систематична и постоянна помощ за учениците имигранти въз 
основа на потребностите

Свободното владеене на езика на преподаване в училище е от решаващо значение 

за успеха на ученика имигрант и е станало първи приоритет за лицата, отговорни за 

разработването на образователната политика в държавите на имиграция. След периода 

на първоначално установяване, финансирането на системна, постоянна помощ се 

ограничава обикновено до така наречените „уязвими ученици“. Проучванията на 

последиците от свързаните с миграцията преживявания за успеваемостта показват, че 

една от най-големите пречки пред ефективното научаване на езика е недостатъчната 

помощ на всички училищни равнища. Тези допълнителни мерки за помощ трябва да 

са достъпни за различните възрасти и равнища на владеене и да надхвърлят рамките 

на езиковата помощ, тъй като имигрантите, които говорят един и същ език с местните 

ученици, също ще имат полза от нея, за да преодолеят изоставането в съдържанието. 

Методите, качеството и степента на предоставяне на допълнителната помощ се 

различават съществено на територията на ЕС, а понякога и в отделните държави-членки. 

Някои училища предпочитат „интегрирания модел“. След като новопристигналите 

бъдат насочени към подходящия учебен клас и изпълнят програмата за ориентиране, 

те встъпват направо в общия образователен поток. Езиковото потопяване в 

обикновената класна стая се допълва от допълнителна и систематична езикова 

помощ след училище или по време на редовните часове. Последният вариант включва 

„програми за изваждане“, които изваждат учениците от обикновената класна стая 

за няколко часа обучение. Други училища са привърженици на „разделния модел“. 

След ориентирането новопристигналите деца се поставят в отделни класни стаи, 

съобразени с техните конкретни потребности. Те трябва да постигнат определено 

равнище на владеене на езика, преди да бъдат прехвърлени в общообразователния 

поток. Счита се, че крайната цел и на двата модела е интегрално образование като 

средство за улеснено изграждане на социални връзки и насърчаване на успеваемостта 

на всички ученици в общата класна стая. 

Постоянната помощ позволява на учениците имигранти да преодолеят изоставането 

си чрез максимално бърз преход. Тези курсове се ползват от добре установени и 

редовно оценявани стандарти за качество на обучението по втори език и тясно 

сътрудничество между учителите за интегралното обучение.

*
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Целесъобразността и структурата на двата модела се нуждаят от допълнителна 

оценка и дискусия Така например ОИСР отбелязва, че не е нито необходимо, нито 

полезно за децата имигранти да владеят перфектно езика на преподаване, преди да 

им бъде даден достъп до общата класна стая. Езиковото и познавателното развитие 

вървят ръка за ръка, което ще рече, че учениците имигранти ще научат по-добре 

езика в съдържателна, практическа и интерактивна среда.

Оттук следва, че изучаването на втория език трябва да включва изучаване на 

съдържание, отговарящо на уроците в общата учебна програма. Най-успешните 

програми включват:

систематично високи норми и изисквания за изучаването на втория език; •	

тясно сътрудничество между общообразователните учители и учителите по езика;  •	

централно разработени учебни материали; •	

организация, водеща до повече — а не по-малко — часове на индивидуално •	

обучение за участващите новопристигнали ученици; 

мерки за избягване на евентуален ефект на заклеймяване на участниците.•	

Държави с добре организирани и ясно определени програми за езикова помощ имат 

сравнително по-малки разлики в успеваемостта между учениците имигранти и местните 

ученици или между учениците, които са първо и второ поколение имигранти.

Учениците имигранти в Швеция изучават шведски като втори език, докато не 
станат способни да говорят и пишат по сложни теми. Учителите по шведски като 
втори език трябва да са квалифицирани преподаватели на втори език и да следват 
специална учебна програма. Тези допълнителни езикови курсове в един интегрален 
модел включват същото часово натоварване и изисквания за владеене на езика 
като основните курсове по шведски и водят до същите права за продължение на 
образованието след средното училище. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063  

Естонската Фондация за интеграция предоставя ранна, систематична многоезична 
„Програма за потопяване в езика“, разработена на базата на подобни програми в Канада 
и Финландия. Завършилите я са показали по-високо равнище на владеене на езика 
от своите съученици, които не са участвали в програмата, запазвайки същевременно 
сходни резултати по математика и естествени науки, както и по владеене на майчиния 
език. Тези постижения и високата степен на задоволство на родителите са били 
отдадени на доброволния характер на програмата, тясното сътрудничество между 
родители и автори на програмата, както и на продължилата помощ за обучението по 
майчин език и родна култура.

www.meis.ee/eng/immersion  
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Механизми за разпределение на ресурсите  

Допълнителни ресурси на индивидуално или на училищно равнище следят измененията 

в населението за осигуряване на адекватна помощ за прехода на новопристигналите към 

училищната система и поддържане на приветлива атмосфера в училище. Допълнителното 

финансиране е не толкова разход, колкото инвестиция в града, региона или държавата с 

население от лица, изучаващи втори език. Училищата не само получават финансиране, но 

могат и да инвестират в развитието на своята компетенция в областта на интеграцията и 

преподаването на втори език, която може по-късно да бъде призната и да участва в обмен 

с училища с по-малък опит на общинско, регионално или национално равнище.

За да бъдат идентифицирани най-нуждаещите се училища, лицата, отговорни за 

разработването на политиката, трябва да определят целевата група на механизма 

за разпределение на ресурсите (напр. родени в чужбина, не говорещи местния 

език, в неблагоприятно социално-икономическо положение, зони в неравностойно 

положение), разпределението на средствата между различните равнища на 

образование (напр. предучилищно, начално, средно) и равнището на управление 

за разпределяне на тези средства в образователната система на държавата (напр. 

общинско, регионално, национално). 

„Субсидията за насърчаване на успеваемостта на етническите малцинства“ (EMAG) в 
Обединеното кралство предоставя средства за допълнителна помощ въз основа на 
потребностите и в зависимост от броя на учениците в дадено училище от групи на 
етнически малцинства с по-ниска успеваемост и на изучаващите втори език.  Едно 
неотдавнашно проучване показа изместване на ударението от помощ за езика към 
ниската успеваемост чрез поставяне на ясни целеви показатели за намаляване на 
разликите в успеваемостта и поемане от местните власти на ангажимент да предложат 
стратегии за помощ.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

„Приоритетните образователни зони“ (ZEP) във Франция, създадени през 1981 г.,  
смесват географски и основани на произхода критерии за разпределение на 
публични ресурси с цел насърчаване на равните възможности. Така например един от 
използваните критерии е делът на децата с поне един родител, роден в чужбина.

www.educationprioritaire.education.fr/  

Обучение и наемане на учители за класове с многообразен състав

Експертите по образованието са съгласни, че учителите са най-важният ресурс, 

който образователните системи могат да предложат за подобряване успеваемостта 

на учениците, по-специално на тези от имигрантски произход или в неравностойно 

положение. Въпреки това най-малко вероятно е тъкмо тези групи да получат качествени 

преподаватели. Проучванията показват, че основните инструменти за повишаване на 

качеството на учителите — намаляване на броя на учениците в клас и наемане на повече 
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качествени учители и помощници — са по-ефективни за повишаване на успеваемостта 

на учениците имигранти и тези в неравностойно положение, отколкото на средните 

ученици. Колкото по-млади са учениците, получили качествено преподаване, толкова 

по-голям е ефектът за цялата им образователна кариера.

Разнородните училища, в които работят повече качествени учители и помощници, могат 

да поемат инициативи за насърчаване на молбите за работа на лицата от имигрантски 

произход или в неравностойно положение. Някои факти сочат положителен ефект 

върху успеха на учениците имигранти, тъй като учителите от имигрантски или 

малцинствен произход са склонни да имат по-положителни представи за, очаквания 

от и отношения със учениците имигранти. Дали един учител на ученици имигранти е 

от високо качество се определя от широка гама фактори, което ще рече, че произходът 

е важен, но не и единственият критерий за назначаване. Увеличаването на дела на 

учителски персонал от имигрантски произход е ефективно, макар и недостатъчно 

използвано средство за повишаване на междукултурната компетенция на училището 

и установяване на връзка с местните общности.

Възможните положителни мерки, които училищата могат да приемат, включват 

улесняване на признаването на чуждите дипломи за учители, например чрез 

предлагане на курсове за преквалификация и кампании за установяване на връзка в 

сътрудничество с образователните органи и институтите за подготовка на учители.  

Агенцията за обучение и развитие на училищата в Англия и Уелс привлича нови учители 
от видимо малцинствен произход чрез насочени обяви, програми за методична 
помощ, субсидии за обучение и целеви показатели за наемане за институтите за 
подготовка на учители.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic  

Друга целенасочена стратегия за подобряване на качеството на учителите е 

въвеждането на изискване за всички учители да усвоят основните умения, необходими 

за преподаване на класове от културно и езиково многообразни ученици.  

Назначаването на повече качествени учители е един от най-ефективните фактори за 

подобряване на успеваемостта, по-специално при ученици от имигрантски произход 

или в неравностойно положение. Повишаването на броя на учители от имигрантски 

произход и/или с обучение за междукултурно образование подобрява успеваемостта 

на учениците, очакванията на учителите и общото качество на учебната среда.

Езиково обучение се провежда във всяка редовна класна стая, независимо дали 

предметът е литература, алгебра или химия. Класната стая изисква междукултурна 

компетенция, овладяване на културните различия в клас, умения за разрешаване на 

конфликти, диагностични умения за отделяне на езиковите проблеми от трудностите 

при учене и умения за разработване на дидактични инструменти и учебни стратегии. 

Учители, които не са добре подготвени или обучени да се справят с класове с 

*



146 Наръчник по интеграция

Млади имигранти, образование и пазар на труда

$

$

Z

многообразен състав, може да имат по-неблагоприятна представа и по-малки 

очаквания за деца от различен расов, етнически, религиозен или социален произход, 

което е спънка за тяхното успешно преподаване и самочувствие. 

Белгия, Финландия, Нидерландия, Норвегия, Португалия и Обединеното кралство 
например са уточнили междукултурните компетенции, които учителите трябва да са 
усвоили в края на своето обучение. Те включват познаване на положението на учениците 
от различен културен произход, отношението им към тези ученици и способността им 
да се справят с отношенията между ученици от различен културен произход.

Институтите за подготовка на учители и основаното на стимули обучение на работното 

място са от съществено значение за снабдяване на бъдещите и настоящите учители с 

различни инструменти за професионално развитие, като наръчници за добра практика 

по езикова помощ и обучение на ученици, говорещи втори език. Университетите и 

центровете за усъвършенстване по междукултурно обучение и изучаване на втори 

език може да съставят съвместно качествени учебни програми, учебни модули и 

практически ръководства за преподавателите и лицата, отговорни за разработването 

на политиката. Такова обучение може да има като положителен страничен ефект 

повишаване на осведомеността сред учителите за техните потенциално, макар и 

непреднамерено по-ниски очаквания, което води до промяна на поведението.  

Една пилотна британска програма под надслов „Повишаване на успеваемостта на 
говорещите два езика ученици в основните училища“, е предоставила материали за 
професионално развитие и най-добра практика, с цел повишаване на компетенцията 
и самоувереността на основните учители. Тя се е превърнала в национална стратегия 
през 2006 г., след като оценките са показали, че работещите по програмата училища са 
повишили очакванията на учениците, участието в клас и уменията по английски език 
до такава степен, че са надминали по успех подобните училища, които не участват в 
програмата.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf    

Приоритетно прилагане на междукултурното образование 

Успехът на подхода за междукултурна компетенция, насочен към повишаване на качеството 

на учителите и училищата, не може да се постигне без институционални промени в тях. 

Способността на отделния учител да използва уменията и материалите, получени при 

обучението, зависи от степента на ангажираност на цялото училище за междукултурно  

образование. Например учениците, анкетирани в учебни заведения в Каталония (Испания), 

Нидерландия и Швеция, са на мнение, че междукултурното образование трябва да бъде с 

по-голям приоритет не само в клас, но и във външните им занимания. 

Широкоразпространеният публичен дискурс относно значението на междукултурното 

образование трябва да бъде приложен на практика от училищната администрация. 
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Практическите занятия включват модули по теми за междукултурното образование 

и гражданството, многоетнически представяния на учебните материали и 

по-многообразни дейности извън учебната програма. Организираната от датското 

правителство през 2006 г. „Европейска конференция относно активното участие на 

млади хора от етническото малцинство в обществото“ е предложила да се създадат 

специализирани центрове за обучение по разрешаване на конфликти, комуникативни 

умения и програми за междукултурна методична помощ, които да овластят младите 

хора и да повишат стремежите и успеваемостта им.

Пълното прилагане на междукултурното образование в учебната програма, учебните 

материали и дейностите извън учебната програма повишава осведомеността на 

местните ученици и самоувереността на учениците имигранти.

От 2004 г. насам „Многообразие и многокултурност“ е задължителен и изпитен предмет 
в британските училища за ученици на възраст между 11 и 19 години. Предметът 
обхваща въпроси, свързани с многообразното общество, между които етнически и 
религиозни общности и техните култури, променящите се процеси на вътрешна и 
външна миграция и политически и икономически причини за миграцията в страната 
и в чужбина. 

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx  

В Чешката република прилагането на междукултурния подход се следи в отделните 
училища. Инспекторите проверяват дали училищните директори, учителите и 
останалият училищен персонал прилагат насоките в наредбата на Министерството 
на образованието, младежта и спорта за борба срещу расизма, ксенофобията и 
нетърпимостта в училищните нрави.  

www.msmt.cz   

6.2. Инвестиране в учениците

Лицата, отговорни за разработването на политиката за образованието, са 

заинтересовани да увеличат обхвата и взискателността на предучилищното обучение 

и детските заведения за цялото население. Ранното образование осигурява най-добри 

възможности за развитие на малките деца. Децата, които посещават качествени детски 

градини и детски ясли, развиват по-логично разсъждение и умения за разрешаване на 

проблеми, повече склонност към сътрудничество и съобразяване с другите, по-голямо 

самочувствие и са по-подготвени за ефективно преминаване към основното училище. 

Ползите от ранното обучение продължават да се увеличават през основното и средното 

образование и подготвят по-гладък преход към продължаване на образованието и 

пазара на труда. Детските градини и детските ясли освобождават освен това време за 

майките да участват по-активно в обществото и на пазара на труда.

*
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Международните проучвания потвърждават, че предучилищното обучение помага 

на децата от семейства в неравностойно социално-икономическо положение да 

напредват в училище. Също така децата от чуждоезични семейства влизат ранно и 

често във връзка с езика на преподаване в приемната държава, точно във възрастта, 

когато са най-подготвени да усвояват език. 

За семействата с ниски доходи, сред които имигрантите често са непропорционално 

високо представени, е по-малко вероятно да посещават детски заведения и да се 

обучават отрано. Всички родители може да се натъкнат на трудности при достъпа до 

детски градини и ясли, когато местата са ограничени или таксите са високи. Родителите 

с ниски доходи и от родителите имигранти може освен това да имат недостатъчно 

информация за съществуващите възможности, по-малко доверие в чужденци, грижещи 

се за децата им, и по-голямо предпочитание за удобствата на неформалното отглеждане 

на деца от членове на семейството. Родителите имигранти, които ползват услугите на 

детски градини и ясли, може да установят, че липсва диалог, разбиране и съпричастие 

между тях и работещите там, когато на последните им липсва междукултурен опит 

и — което е по-важно — уменията да преподават езика на приемната страна като 

втори език. Освен това много предучилищни детски заведения не са в състояние да 

направят адекватна оценка на езиковите умения на децата имигранти, за да им осигурят 

съответното обучение по езика и помощни програми (когато има такива). 

Качествените детски градини и ясли трябва да са съобразени с потребностите на тези 

езиково многообразни семейства и семейства в неравностойно положение. Властите 

могат да осигурят реално участие на семействата с ниски доходи чрез предоставяне 

на целева финансова помощ или безплатен достъп до предучилищните заведения. 

Обучението по втори език може да бъде изискване към детските учители, което да бъде 

съчетано с нови процедури за назначаване, даващо приоритет на преподаватели по 

втори език и детски гледачки, които са родени в чужбина и професионално подготвени. 

За да бъдат ефективни, техните педагогически методи и програми трябва да са пряко 

съпоставими с тези, които се използват в основното училище. Стратегии за връзка 

може да се използват за предоставящите образование и родителите имигранти, които 

да се информират взаимно за предимствата на ранното образование, от една страна, 

и конкретните потребности и очаквания на семействата, от друга. 

Дания, Финландия и Швеция са постигнали висок процент на участие на имигранти 
чрез своя интегрален по възраст подход, съчетаващ различни образователни 
програми и програми за предучилищно обучение в един и същи местен център за 
деца на възраст от една до шест години. 

Докладът от 2009 г. на Евридика „Ранно образование и ранни грижи за децата в 
Европа: овладяване на социалната и културната неравнопоставеност“ препоръчва 
създаването на единна система с условия за всички възрастови групи от 0 до 6 
години, където всички служители получават качествено обучение по преподаване и 
културни подходи и установяват активни партньорства с родителите в неравностойно 
положение и от многообразен произход:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 
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Установяване на връзка и партньорство с родители в 
неравностойно положение

Родителите изпълняват жизненоважна роля в образованието на своите деца — в 

усвояване на езика, помощ при домашните работи и научаване на уроците, в 

професионалната ориентация и очаквания, както и като ролеви модели. Но родителите 

в по-неблагоприятно социално-икономическо положение, в това число имигрантите, 

участват обикновено по-малко в училищните дейности. Международните проучвания 

потвърждават, че родителите имигранти имат големи надежди за образованието на 

своите деца, но срещат многобройни пречки пред участието си. Тези пречки включват 

ограничени финансови ресурси и слабо познаване „отвътре“ на образователната 

система, чувството, че не са добре приети в една непозната училищна среда, езикови 

бариери и различни културни очаквания за ролята на семейството в учебния процес. 

Училищата могат да улеснят отношенията между родители и деца чрез стратегии не 

само за развиване на компетенциите на родителите, но и за подпомагане на децата, 

които може да се окажат в ролята на преводачи или обясняващи между родителите и 

учителите. Един ефективен инструмент за установяване на връзка е предоставянето 

на лесно достъпна информация в пакети за установяване на новопристигнали относно 

училищната система в държавата и наличните възможности за допълнително обучение 

и езикови услуги, като писмен превод на материали и устни преводачи. Училищата 

могат също да инвестират съществено в програми за ориентиране на родители 

имигранти относно записването, установяването, активното участие и достъпа до 

информация за бъдещи опции в училищната система. Тази помощ може да бъде от 

разширение на административната помощ, включително преведена информация 

относно училищната система за родители и ученици, достъп до устни преводачи, 

специализиран персонал за посрещане потребностите на учениците имигранти и 

техните семейства и срещи, предназначени конкретно за имигрантски семейства, до 

психо-социална помощ. Посещенията по домовете са често използван и доста полезен 

начин за установяване на връзка със семействата в неравностойно положение. 

Активните стратегии за връзка с имигрантите и родителите в неравностойно 

положение, както и програмите за доброволно продължение на образованието на 

всички възрастни, водят до по-редовно присъствие в училище и по-висока успеваемост 

и увеличават участието на родителите в училищните прояви и дейности. 

В Ирландия информация за училищната система е качена на шест езика на  
интернет страницата на Министерството на образованието и науката. Изготвена 
е също информационна брошура от Агенцията за прием и интеграция на 
основните езици на имигрантското население, която може да се използва от 
родители на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, както и от непридружени 
непълнолетни.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

*
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От 1997 г. проектът АОЕ (Ausbildundgsorientierte Elternarbeit) във Франкфурт на Майн 
е обучил 60 „посредници“ от имигрантските организации и училищата. Те са провели 
семинари по ориентиране на 17 различни езика за 3 450 души само през 2006 г. относно 
системата за образование и обучение в Германия, както и по теми като дислексия, 
хиперактивност, служби за професионално ориентиране и езиково многообразие.

www.stadt-frankfurt.de/amka 
 
В Швеция трябва да се осигури при необходимост устен превод на специални 
въвеждащи срещи, провеждани с новопристигнали семейства, с цел да се обяснят 
правата и основните ценности, свързани с предучилищното и училищното 
образование.  Родителите имат също право на устен превод, за да могат да участват в 
провеждания два пъти годишно „диалог за личното развитие“.

Международната инициатива „Програма за домашно обучение на деца в предучилищна 
възраст“ има за цел да повиши осведомеността и възможностите на родители 
в неравностойно положение, в това число имигранти и етнически малцинства, 
като осигурява преподаватели от техните среди. Познавателните способности на 
участващите деца са се подобрили значително в сравнение с другите деца съгласно 
редовно извършвани оценки в страни като Германия и Нидерландия.

www.hippy.org.il  

Няколко страни провеждат експерименти с програми за доброволно продължение 

на образованието на възрастни, за да видят дали те отговарят на потребностите на 

родителите имигранти и дали помагат да училището да се превърне в общностен 

център за събиране на хора от местен и имигрантски произход. Известни също като 

„широкообхватни училища“, „общностни училища“ или „училища с пълен набор от 

услуги“, тези програми се основават на идеята за насърчаване на родителското участие. 

Осигуряването за родителите на безплатно обучение по приемния и майчиния език и 

услуги като спорт и достъп до интернет може да доведат до повишаване на тяхното 

доверие в училището, както и на очакванията и помощта им за учебната работа на 

техните деца.  

Проектът „Rucksack“ на RAA (Регионална служба за помощ на деца и млади хора от 
имигрантски семейства) в Есен (Германия), който съчетава езиково обучение и други 
образователни дейности в детските градини и основното образование, обучава 
майки имигранти да ръководят местни групи от други майки имигранти, които 
увеличават уменията им да помагат в учението на своето дете/своите деца. Оценката 
от участниците за качеството на проекта показва, че той е предизвикал и поддържал 
положителни промени в отношенията между родители и учители. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas  
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Проектът „Образование майка — дете“ информира родителите от турски произход 
в Белгия, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария относно образователната 
система в тяхната държава на пребиваване и им помага, по-специално на жените, да 
придобият уменията и средствата за участие в местните социални и образователни 
дейности. Неправителствената фондация със същото име (AÇEV) сътрудничи с 
местни имигрантски и женски сдружения, представителни консултативни органи 
и асоциации на гражданското общество от общ характер. AÇEV упражнява надзор 
над и обучава местни инструктори, които изготвят помощни програми и курсове на 
турски език и на езика на държавата на пребиваване. Външната академична оценка, 
сравняваща обучените и необучените по AÇEV семейства, е установила, че проектът 
повишава самочувствието на майките и интереса им към училището. Проектът е бил 
оценен благоприятно и по отношение на ефективност и ефикасност на изпълнението 
и разпространението.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en   

Във Франция новата експериментална мярка „Ouvrir l’école aux parents pour réussir 
l’intégration“ е започнала през ноември 2008 г. в 61 основни и средни училища и ще бъде 
оценена през 2009 г. Целта на тази доброволна инициатива е да запознае родителите на 
децата първо или второ поколение с училищната система, нейните цели и начина и на 
работа, така че те да могат по-активно да участват и да помагат на децата си в тяхната 
учебна работа. Програмата предлага също така доброволни езикови курсове. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm  

Обучение по майчин език  

Повечето държави предлагат някаква помощ за изучаване на майчиния език и родната 

култура с различна степен на ангажираност. Тази помощ се основава по традиция на 

„хипотезата за взаимната обусловеност“, според която учениците имигранти не могат 

да овладеят нов език, докато не изучат официално и не почнат да мислят критично  за 

този, който са научили първо и който може да използват вкъщи. Литературният обзор 

на ОИСР не намира единомислие сред изследователите в полза на или против тази 

хипотеза, а това помага за обяснение на неяснотата и политизацията, които може да 

се появят във връзка с обучението по майчиния език.  

Езиковото многообразие е станало приоритетно за онези развити държави, които се 

разглеждат като работещи въз основа на знанието, иновационни и взаимно свързани 

глобално общества. Когато учениците влизат на пазара на труда, владеейки втория и 

майчиния си език, този човешки капитал носи чувствителни икономически и социално-

културни ползи за държавата на произход, особено когато познаването на техния 

майчин език е съчетано с познания и мрежи в съответните им държави на произход.  

Обучението по майчин език може да бъде крайъгълният камък на междукултурното 

образование и чуждоезичната учебна програма на едно училище. Учениците от 

имигрантски произход ще може да запазят и развиват този вид човешки капитал, който 
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те могат тогава да споделят с интересуващи се ученици от неимигрантски произход. 

Местните ученици в тези училища ще имат повече и по-добри възможности за изучаване 

на чужд език и междукултурни умения, за да работят и живеят в своето многообразно 

общество и в чужбина. Възможно е да са необходими твърде много ресурси за всяко 

училище да развие качествени опции за двуезично обучение за различните езикови 

групи сред своите ученици. Налице са обаче различни икономически ефективни опции 

на учебната програма, които се предлагат на всички заинтересовани ученици, все 

едно дали те са или не са от имигрантски произход. Различни учебни програми могат 

да се включат към чуждите езици, предлагани в основното и средното училище, в 

това число курсове за напреднали. Друга опция е в редовната класна стая да се вкарат 

владеещи два езика  помощници за уроци по избор. Подробно конкретно прилагане 

на подходите на едно училище към междукултурно образование дава възможност за 

по-добро обучение и изграждане на социални мостове.

Познаването на родните езици и култури води до нарастване на човешкия капитал на 

държавата на имиграция, който лицата, отговорни за разработването на политиката, 

могат да увеличат максимално в зависимост от своите цели за глобално образование 

и конкурентоспособност на пазара на труда.

Проектът „Езиковото многообразие в португалското училище“ насърчава меж - 
дукултурната и многоезична компетенция и се бори срещу сегрегацията, като орга - 
низира двуезични пилотни училища на креолски език от Кабо Верде и мандарински 
китайски език, които са достъпни както за говорещите майчин език имигранти, така  
и за местните португалски ученици. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html  

Курсовете по майчин език (и по-специално учителят по майчин език) могат също да 

играят важна посредническа роля между семействата и училищата. Организирането на 

такива курсове може да бъде част от активното установяване на връзка на училището 

с родителите, с цел да бъдат мобилизирани имигрантските семейства и членовете на 

общността. Училищата могат да предоставят образователни ресурси и помещения 

или да субсидират програми, предлагани извън училището. 

„Форумът на допълващите училища“ в Бристол, Обединеното кралство, се състои от 
25 доброволни общински училища, предлагащи допълнителни уроци по роден език 
и култура, както и по основни предмети, като английски език. Една оценка от 2005 г. 
е установила, че положителното въздействие на тези училища върху успеваемостта, 
самочувствието и идентичността може да бъде засилено чрез градска платформа 
за най-добра практика. Форумът е насърчил повече обмен и партньорства между 
установените и новопристигналите общности, както и с училищата от общия поток.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity   

*
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В Швеция ученик, участващ в задължителното образование и горната степен на средното 
образование има право да бъде обучаван по майчин език, при условие че: единият 
или и двамата родители/попечители имат майчин език, различен от шведски, езикът 
представлява всекидневна форма на комуникация за ученика, ученикът вече има основни 
познания за езика и иска да бъде обучаван (обучавана).  Обучението се провежда, когато 
има най-малко пет ученици и един учител, което го превръща в обичайна практика в 
училищата с висок дял на ученици имигранти и в независимите училища с езиков профил. 
Неотдавнашните проучвания са показали, че включването в курс по майчин език може 
да окаже положително въздействие върху успеха на детето и върху чувството му за 
идентичност и принадлежност. То е увеличило освен това участието на родителите в 
училищния живот, дори ако се отчитат равнищата на доходите и образованието им.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Осигуряване на ролеви модели и наставници за учениците 
имигранти  

Наставниците могат да изпълняват ценна роля за ръководене и насочване на младите хора 

по време на тяхното образование. Млади специалисти от имигрантски произход може да 

бъдат ангажирани (срещу заплащане или като доброволци) като педагогически помощници, 

които да оказват допълнителна подкрепа на учениците имигранти. Това не само ще 

осигури помощ на учениците имигранти в учението, но ще им предостави и положителни 

ролеви модели. Това може да се окаже особено ценно там, където етническите общности 

се разделят на две отделни групи — нисша класа и средна класа на новопоявяващия се 

елит. Издигащите се в социално отношение наставници може да станат вдъхновяващ и 

насочващ пример за учениците от такъв произход с по-ниска успеваемост. 

Наставничеството укрепва доверието у учениците имигранти и изгражда мостове с 

ролеви модели от новопоявяващия се имигрантски елит. 

Институтът за мултикултурно развитие (FORUM) и de Baak (Образователен институт 
на организацията на работодателите на VNO-NCW) подпомага личното ръководство 
на високообразовани млади хора от имигрантски произход през последния етап от 
учението им. Наставникът оказва помощ за изграждане на техните професионални 
компетенции и лидерски качества.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html 

Помощ след училището за подобряване на резултатите и 
изграждане на мостове

Дейностите за отдих и развлечение, като спортни прояви и летни лагери, може да 

улеснят комуникацията между децата имигранти и местните деца, както и в тяхната 

собствена среда. Родителите на тези деца може да бъдат насърчени да участват и при 

*
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възможност да помагат в тяхното организиране. Тези прояви може да се организират 

и в сътрудничество с имигрантските сдружения. 

Дейностите след училище изграждат мостове между участващи ученици имигранти и 

местни ученици и организиращите ги училища, родители и имигрантски сдружения.

Фондация „Jacobs“ в Швейцария оказва помощ на летни лагери за изучаващи втори език 
ученици от имигрантски семейства. Тестват се различни методологии, като театрално 
образование, и резултатите на участниците и контролните групи се оценяват в течение 
на времето с цел подобряване на знанията и разпространение на успешните подходи.

www.jacobsfoundation.org  

От 1991 г. „École Ouverte“ във Франция открива начални и средни училища за широка 
гама учебни дейности с насоченост към културата, отдиха, чуждите езици и други всяка 
сряда и събота и по време на училищните ваканции, като лятната и зимната. Програмата 
е достъпна за всички ученици, живеещи в проблемни градски зони и от квартали в 
неравностойно икономическо и културно положение, в това число за новопристигнали 
ученици имигранти. Качествените оценки показват, че програмата е ефективно средство 
за борба срещу кварталните конфликти и подобряване на социалната интеграция, 
училищната среда и отношенията между учителите, родителите и местните общности. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm   

Пак във Франция, от септември 2008 г. Министерството на националното образование 
е изготвило доброволна опция „учебна помощ“ в началното и през първите четири 
години на средното училище. В течение на два часа или след учебно време учителите 
могат да окажат помощ на учениците за домашните им работи и да предложат 
извънучилищни уроци по спортни, културни или художествени дейности.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html   

6.3. Улесняване на прехода към висшето образование и 
пазара на труда

В целия ЕС висшето образование е признато като съществено важна стратегия за 

насърчаване на иновациите, производителността и растежа в едно основано на 

знанието общество.  Делът на младите имигранти, завършващи висше образование, 

варира значително в различните имигрантски общности. Тези разлики е вероятно да 

възникнат там, където младите хора са преживели прекъсване на своето образование 

(например в случая с повечето лица, търсещи убежище, и бежанците) и/или са дошли 

от страни, където по-малко хора имат достъп до образование, и в резултат на това 

нямат необходимата завършена степен, за да бъдат приети във висшето образование.  

Различията отразяват също ценността, която родителите отдават на висшето 

образование.

*
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Правителството, учебните заведения, организациите на гражданското общество, 

фондациите и частните фирми могат да увеличат броя на стипендиите и програмите, които 

предлагат на надарени млади хора от имигрантски произход (и на техните родители).

Във Франция са разработени различни програми за насърчаване на многообразието в 
центровете за високи постижения във висшето образование. Институтът за изучаване на 
политически науки „Sciences-Po“ е приел стотици студенти (две трети с роден в чужбина 
родител) чрез адаптирана процедура на подбор. „Une grande école? Pourquoi pas moi?“,  
тригодишна програма за наставничество, започната от ESSEC, училище за бизнес и 
мениджмънт, е приложена в трийсет елитни училища при участието на 3 000 студенти. 
Подобна индивидуална помощ е предоставена в програми по инженерство и мениджмънт 
от големите френски телекомуникационни компании чрез „Cercle Passeport Telecoms“. 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com 

Алтернативни училища

Младите хора, които са отхвърлили традиционните учебни форми, се нуждаят 

от алтернатива за развитието на своите компетенции, която да бъде атрактивна 

и подходяща в техните очи. Образование, което включва основаващи се на 

потребностите модули и е практично и разчитащо на модерните технологии, е много 

по-привлекателно за младите хора. Например училищата „Втора възможност“ имат за 

цел да предложат нови възможности за образование и обучение на изолирани млади 

хора, които нямат достатъчно учения и квалификация, за да получат по-нататъшно 

образование или да излязат на пазара на труда. 

Професионално образование и обучение

Част от Лисабонския дневен ред за 2000/2010 година, ЕС да стане най-динамичната и 

конкурентоспособна икономика на знанието в света, е увеличаване на броя на младите 

хора, завършващи горната степен на средното образование. Висшето образование 

се счита като най-желания път към усвояване на уменията, необходими за едно 

общество на знанието. Докато могат да се направят всички опити за гарантиране, че 

младите имигранти ще усвоят компетенциите за успешно завършване на средното 

образование, професионалното образование и обучение е втора възможност за тези, 

които въпреки помощта вероятно няма да завършат горната степен на средното 

образование и ще напуснат училището с много малко изгледи за успех.

Имигрантите са представени непропорционално слабо в допълнителното образование 

и обучение и имат висок процент на отпадане. Програмите за връзка и предоставяне на 

информация на имигрантите за наличните курсове са понякога неефективни или ги няма, 

курсовете може да не са съобразени с различния образователен, културен и/или езиков 
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произход на имигрантите. Курсовете може да не са структурирани по гъвкав начин, така 

че да позволят на учениците да постигнат баланс между семейните и професионалните 

си задължения. Мерките, насочени към преодоляване на тези пречки, ще помогнат за 

насърчаване на младите имигранти да продължат образованието си и за поощряване 

на отпадналите или прекъсналите учението си да се върнат обратно. 

Кампанията на датското Министерство на интеграцията „Ние се нуждаем от всички 
младежи“ има за цел да насърчи повече млади имигранти да започнат и завършат 
професионално обучение. Кампанията включва оперативна група, която помага на 
професионалните училища при улесняване на инициативите за понижаване на процента 
на отпадналите от училище сред имигрантите и насърчава добрата практика.  

www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_
Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf  

Освен това датската политика „Нов шанс за всички“ се стреми да включи безработните 
от етническите малцинства в пазара на труда. Програмата включва задължително 
участие в общото или професионалното образование за всички млади получатели на 
парични обезщетения. Специални програми помагат на младите хора на възраст под 
25 години, които не са завършили програма за образование на младежта. Програмите 
осигуряват освен това на младите хора квалификацията, необходима за завършване 
на професионално обучение.

www.nychance.dk   

Проектът PALMS е създал мрежа от 250 експерти и социални работници от италианските 
общини за разработване на пътеки за интеграция и включване в пазара на труда за 
непридружени непълнолетни, които да им дадат право да кандидатстват за разрешение 
за пребиваване след навършване на 18 години. Пътеките са били индивидуално 
разработени за 260 непридружени непълнолетни, 179 от които са получили възможност 
за стаж, 157 — стипендия и 110 — необходимото работно място в края на обучението.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm  

Учениците първо и второ поколение може да се окажат в по-неравностойно положение 

от местните си съученици при получаване на първата си работа, поради социално-

икономическото положение на своите семейства, по-слабите социални мрежи и 

недостатъчното познаване на подробното функциониране на пазара на труда. Освен това 

не може да бъдат пренебрегнати и дискриминационните практики на назначаване. 

Насърчаване на ранното влизане в пазара на труда

При процедурата за назначаване работодателите често придават по-голяма тежест 

на трудовия стаж на даден имигрант в приемната държава, отколкото на предишния 

трудов/образователен стаж в чужбина или на удостоверенията за участие в курсове 

по езика на приемната държава. Договорите, съчетаващи възможностите за работа и 

учене, позволяват на учениците да усвоят различни трудови, езикови и допълнителни 

социални умения и им помагат да видят собствения си потенциал и ценността на 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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свършената работа. Препоръчват се професионални и провеждани на място езикови 

курсове, за да се гарантира, че обучението по езика на приемната страна за младите 

имигранти няма да стане прекалено натоварващо и неефективно. Полезни може да 

се окажат и провеждани на работното място програми за тези, които имат трудов/

образователен стаж в чужбина и се нуждаят от допълнително сертифициране.

Увеличаването на броя на младите имигранти в усвояването на професия в работна 

среда и други схеми за стаж е една от стратегиите за преодоляване на безработицата 

сред младите хора. Освен осигуряването на мерки, свързани с предлагането, 

стратегиите са необходими също за насърчаване на включването на повече млади 

имигранти в професионалното обучение. Успехът на програмите от стажантски 

тип зависи от качеството на сътрудничеството с фирмите, предлагащи работните 

места. Органите могат да осигурят преглед на откритите места за работа и стаж и да 

сертифицират необходимото основно езиково ниво и компетенциите, необходими 

за упражняване на тази функция. Те могат освен това да се намесят, за да осигурят 

стабилно добро качество и успеваемост на възможностите за усвояване на професията 

в работна среда, съгласувани между училищата, организациите на гражданското 

общество и различните видове работодатели. Малките и средните предприятия (МСП) 

са особено трудна за осъществяване на връзка група работодатели.  

Ранният професионален опит чрез използване на възможности с гарантирано 

качество за усвояването на професия в работна среда и трудови/учебни програми се 

оказва особено важен за успешното участие на младите хора на пазара на труда. 

Австрия и Германия имат системи за ранни и добре организирани възможности 
за усвояването на професия в работна среда със значителна продължителност, 
които са довели до получаване на диплом и индивидуален професионален опит. 
Изследователският проект TIES е установил, че турските имигранти второ поколение в 
тези страни са по-добре подготвени да влязат в пазара на труда, по-малко засегнати от 
дискриминационни практики на назначаване и с по-добри резултати в трудовата заетост, 
отколкото в държави, в които няма системи за усвояване на професия в работна среда.

www.tiesproject.eu  

Общината на Виена е успяла да повиши броя на своите стажанти от имигрантски 
произход чрез използване на многоезични листовки и обяви в интернет. Всички 
стажанти получават информация относно многообразието и завършват модул по 
междукултурно образование.
Програмата „Step2Work“ в Нидерландия помага на напусналите училище без 
специалност да участват на пазара на труда, като осигурява и финансира едногодишно 
настаняване на работа, след което работодателят трябва да преговаря за редовен 
трудов договор. По време на това настаняване проектът организира за участниците 
подготвителен курс и постоянно обучение. Проектът е постигнал своите целеви 
показатели за първата година, като 102 от 120-те участници са получили договор и е 
била съставена група от обучени наставници и изпитана учебна програма.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf  

*
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Проектът „Мрежа за професионално обучение — обучение от чуждестранни 
предприемачи“ в Манхайм, Германия, е насочен към решаване на двойния проблем 
с напусналите училище имигранти, които не могат да намерят възможност за стаж, 
и с ограничения капацитет на предприемачите имигранти да им осигурят такава. 
Проектът насърчава създаването на нови възможности за усвояването на професия в 
работна среда в търговския и хранителния сектор и предлага допълнително обучение 
по междукултурни компетенции и езиково многообразие. Участват 120 предприемачи 
имигранти, като техният брой нараства с 12 до 15 годишно. 80 % от участниците са 
били накрая назначени на постоянно работно място в предприятието, а останалите са 
си намерили работа или са продължили образованието си.

Положителни действия

Държавните и частните предприятия може да се придържат към етични кодекси при 

изпълнението на определени критерии относно спазване на многообразието при 

практиките на наемане. Законови задължения за насърчаване на равнопоставеността и 

многообразието може да бъдат изисквани от публичния сектор, както и от предприятия, 

които печелят обществени поръчки, заеми, субсидии или други държавни предимства. За 

малките и средните предприятия, достъпът до които е особено труден, пряката държавна 

помощ за заплати или данъчните предимства са се оказали много ефикасно средство за 

насърчаване назначаването на хора, които са по традиция в неравностойно положение 

на пазара на труда (млади имигранти, трайно безработните, хората с увреждания и т.н.). 

Съгласно плана „Rosetta“ в Белгия на работодателите се възстановяват вноските им за 
социална сигурност, ако поемат ангажимент най-малко 3 % от работната им сила да се 
състои от млади хора, като децата на имигрантите имат двойна тежест.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf   

Приспособяване на политиките към потребностите на младите 
имигранти

Европейските насоки за трудовата заетост, които са общ приоритет за националните 

политики за трудова заетост, препоръчват на държавите-членки да прилагат набор 

от мерки, които да гарантират, че нито един млад човек няма да остане необучен или 

безработен.  Стратегиите са приспособени да посрещнат специфичните потребности 

на някои групи млади имигранти, които нямат добри резултати на пазара на труда. 

Лицата, отговорни за разработването на политиката за образованието и интеграцията, 

са създали програми, които помагат на учениците да се подготвят да си осигурят или 

дори да си създадат сами първите работни места в професия, отговаряща на техните 

умения и стремежи. Крайните резултати, предлагани на участниците в тези програми, 
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започват от придобиване на самочувствие, социални умения на пазара на труда, 

мрежи за професионална помощ и сертифициране и стигат до възможности за стаж 

и настаняване на работа. Тези програми имат за цел да повлияят върху социално-

икономическата интеграция и да популяризират онова, което имигрантите могат да 

допринесат и са вече допринесли за икономическия живот. 

Мнозина млади имигранти, които не работят и не учат, се ползват от дейностите за 

овластяване, които им дават необходимите за промяна импулс и ресурси, вярата, че 

това е възможно, и уменията да го направят. Могат да се организират „центрове на 

гражданина“, които да предоставят на младите хора достъп до информация, интернет, 

езикови курсове и обучение по социални умения. 

Съответни програми могат да повишат социалните умения на учениците, което ще 

подобри изгледите им за намиране на работа, чрез предоставяне на повече 

възможности за неформално обучение, като ресурсни центрове, мрежи за обучение, 

наставничество и достъп.  

В Германия „Jugendmigrationsdienste“ (JMD) е служба с насоченост към интеграцията 
на млади хора от имигрантски произход.  Съществуват общо 360 JMD, които имат за 
цел да подобрят шансовете на младите хора за успешна интеграция по отношение 
на езика, училището и образованието, както и за прехода към трудова заетост чрез 
предлагане на индивидуални консултации и управление на случаите, групови 
занимания, социални съвети и възможности за работа в мрежа.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie  

Творчески методи за ангажиране на младите имигранти и 
имигрантските семейства

Осигуряването на ангажираност означава, че учениците и партньорите избират 

проекта, а не проектът избира учениците и партньорите. Тези програми правят 

всичко възможно, за да се възползват от местния контекст. Те помагат на учениците 

имигранти да определят своя собствена диагноза на формалното и неформалното си 

обучение, както и на възможностите за работа в своя кръг. Платформите за диалог с 

имигрантските организации и общности, и по-специално с представители на младите 

хора, може да бъдат от полза за идентифициране на пречките към пазара на труда и 

стратегиите за тяхното преодоляване. 

Консултантските служби по трудовата заетост трябва да бъдат съобразени със 

съответната култура. Лесно достъпна информация може да се предложи чрез преводни 

материали и интернет страници, както и чрез осигуряване на достъп до устни преводачи 

или служители, говорещи два езика. Връзката с младите имигранти може да се установи 

чрез съвременни комуникационни технологии, като интерактивни уебсайтове и 

*
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електронни медии. Има безброй примери — от домашни посещения и горещи линии до 

панаири за работни места, кампании за наемане, дори рекламни обяви. 

Австрийското партньорство за развитие „Join In“ на EQUAL е провело обиколка на Тирол, 
съпътствана с информационна кампания, министажове, панаири за учебни заведения и 
работни места и семинари на място. Членове на целевата група са били обучени като 
междукултурни наставници по проекта и те са се оказали по ефективни при наемането 
от местния австрийски персонал. Регионалната агенция на пазара на труда е получила 
указания да преразгледа данните за своите потребители, за да отрази „имигрантския 
произход“, преоценила е ефективността на актуалните предложения за тези групи и 
сега работи върху по-големи проекти за връзка сред тях и извън градските зони.  

www.join-in.at  

Проектът „Дневен ред Х — Младите хора в мултикултурното общество“ е разработен 
и ръководен от млади хора за младите хора. Сред различните му дейности, събиращи 
местните млади хора и тези от малцинствата, които навлизат в пазара на труда, 
най-голямата му отделна дейност е курсът по трудова заетост „Работни места Х“. Участвали 
са неколкостотин млади хора на възраст от 15 до 26 години, като процентът на успешно 
намерилите работа скоро след приключване на програмата е 80 % — значително по-висок, 
отколкото при посещаващите стандартните курсове, организирани от норвежката Служба 
по заетостта и социалните грижи. Причините за сравнителното предимство на „Работни 
места Х“ е поставяне на ударението върху реалните компетенции, индивидуалните силни 
места и по-голямото съотношение между броя на учители и ученици.

www.agendax.no  

Инструментите на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) се използват 

от малки по мащабите си инициативи в цяла Европа за обучение на младите имигранти 

чрез улесняване на възможностите за междукултурно и персонализирано обучение 

и усвояване на умения по грамотност, език, специален предмет, както и компютърни 

и медийни умения, които могат да открият път към работно място. Динамичните и 

мултимедийни характеристики на ИКТ допадат на младите хора и ги привличат (отново) 

към една учебна среда, която е по-интерактивна и съобразена с техните потребности. 

Така например учениците могат да се обучават, без да използват чужд език, с помощта 

на икони или преводи на майчиния си език. Достъпът до компютри и основните 

компютърни умения са две предпоставки за използване на тези възможности.

„Escolhas“ (Избори) в Португалия е програма „отдолу-нагоре“, която от 2001 г. насам е 
финансирала и подпомогнала 121 проекта. Те се основават на собствените преценки на 
местните асоциации за това как да се подобри успеваемостта в училището и на пазара 
на труда на изложените на риск млади хора от всички възрасти, живеещи в квартали 
в неравностойно положение, и по-специално на децата имигранти. От 2006 г. насам 
110 местни „Центъра за дигитална интеграция“ (CID@NET) са предоставили на 27 000 
потребители безплатен достъп до интернет за търсене на работа и различни спортни 
дейности. Така например една учебна програма „конкурентоспособност на пазара на 
труда“ е разработена в рамките на „дигиталната грамотност“ на Майкрософт.

www.programaescolhas.pt 



Наръчник по интеграция 161

$

Z

 
Z

Z

Проектът LIFT в Хамбург е бил насочен към изграждане и разширяване на езиковите 
умения и междукултурната компетенция на учениците имигранти, обучавайки ги също 
в компетентно използване на новите медии. Насочен към млади хора в неравностойно 
положение на възраст от 12 до 16 години и от имигрантски произход, проектът LIFT е 
предоставил учебна среда онлайн с достъп до базирани в интернет уроци и игри.

Повече практики могат да се намерят в Обзора от 2008 г. на инициативите за дигитална 
помощ за/от имигрантите и етническите малцинства в ЕС-27, доклад на програмата IPTS, 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

Наставници и примери за подражание

Ролевите модели доказват на другите млади хора, че е възможно да се успее чрез 

образование и на пазара на труда. Индивидуалните наставници могат не само да 

насърчават младите имигранти, но и да им дадат целенасочено ръководство и 

насока. Програмите може да съберат заедно ученици в неравностойно положение 

с доброволци (работещи или пенсионери) в дадена професия или с професионално 

сертифицирани „треньори“ по намиране на работа. Примерите за подражание от 

подобен произход са се оказали особено успешни наставници, агенти за набиране на 

кадри и ръководители на проект за тези програми. Предлагането на работни места 

като наставници на успешните участници помага на тези програми да изпълнят 

основната цел — да помогнат на младите имигранти да си осигурят професионално 

развитие, отговарящо на уникалния им набор от умения и опит.

В белгийския проект „Work-Up“ консултанти на място от имигрантски произход 
предлагат индивидуално насочване на млади безработни имигранти. Те изграждат 
мост между търсещите работа лица и публичните агенции по заетостта, като очертават 
конкретните проблеми пред безработните от тяхната среда и предлагат подобрения 
на услугата. Участващите имигрантски асоциации предлагат допълващи консултации 
и обучение, каквито публичните агенции не предлагат.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

Проектът „SpraKuM EQUAL“ в Германия е приложил „Квалификацията за езикови и 
културни посредници“, за да предложи обучение и да открие достъп до тези професии 
за млади имигранти, бежанци и лица, търсещи убежище, които искат да служат като 
посредници за подобряване на основните услуги, както и на здравословното и 
социалното положение на по-уязвимите имигранти. 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-
transkom_en.cfm 
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Разширяване на мрежите

Много хора намират работа чрез своите социални мрежи. Младите имигранти имат 

обикновено по-слабо развити мрежи от местните хора и това ги поставя в неравностойно 

положение. Правителството, гражданското общество, учебните заведения и частните 

фирми могат всички да дадат приноса си за изграждането на мрежи. Например 

работодателите, действащи в индустрии, където наемането чрез неформални мрежи е 

обичайно, биха могли да предложат целеви схеми за достъп до работни места. Проектът 

„Национален пул на таланти“ предоставя платформа за установяване на връзка между 

търсещите работа лица с потенциални работодатели и възможности за доброволен 

труд с оглед подобряване на трудовите автобиографии на тези млади хора. 

„От скамейката до терена“ е проект, създаден от един от най-големите футболни 
клубове в Дания, Brøndby IF, в сътрудничество с общината на град Brøndby и 
Министерството на интеграцията. Той има за цел да установи контакти между младите 
хора от имигрантски произход и мрежата на клуба от около 350 спонсориращи фирми. 
Повече от 130 млади хора от имигрантски произход са били настанени на стаж или на 
редовна работа от 2003 г. досега.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211  

Доброволният труд и участието в младежки мрежи може да подобри компетенциите 

на младите имигранти, както и да развие техните мрежи и самоувереността им.  

Младите имигранти в средното училище могат също така да бъдат насърчени да 

приемат временна работа през своята лятна ваканция или в свободното си време, тъй 

като това може да им даде ценен опит с пазара на труда, да им помогне да подобрят 

езиковите си умения и да развият социални и междуличностни умения. 

Нидерландският проект по EQUAL, „Catch the Coach to Be“, има за цел решаването на 
социалните проблеми на младите имигранти, като ги насърчава те самите да станат 
лица, работещи с младежта. Проектът включва разработването и изпълнението на 
педагогически програми, практическо наставничество, засилване на мултикултурния 
характер на работата с младежта, увеличаване на броя на местата за учение/
работа чрез установяване на връзка с работодатели и разработване и прилагане на 
мултимедиен метод на обучение.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88  

Преодоляване на непряката дискриминация въз основа на 
произхода и социалното положение  

В зависимост от местните условия младите имигранти може да бъдат 

непропорционално съсредоточени в икономически необлагодетелствани райони, 

чиито жители е по-вероятно да живеят в социални жилища, да бъдат безработни, 

недостатъчно образовани, да участват в престъпни дейности или да имат проблеми 
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с психичното здраве, като депресия. В тези случаи няма големи изгледи в района да 

има развиващ се бизнес и транспортни връзки, а възможностите за работа може да са 

ограничени. Възможностите за младите хора, израстващи в райони в неравностойно 

икономическо и социално положение, са много по-ограничени. Местните власти 

трябва да насърчават работодателите извън сегрегираните и необлагодетелстваните 

райони да наемат млади хора от тези райони и, когато е уместно, да обмислят 

заделянето на известен брой запазени за тях места за стаж. 

Шведският проект „Lugna Gatan“ (Лесен път) има за цел да интегрира повторно младите 
хора, които са застрашени от социална изолация в необлагодетелстваните райони на 
няколко града. След тримесечно обучение младите хора биват назначени в ролята им 
на примери за подражание, за да установят връзка с други млади хора в своя район. На 
няколкостотин безработни млади хора е оказана помощ за обучение и намиране на работа, 
а други хиляди са работили като доброволци. Голямото мнозинство от тези, които работят 
или са работили по проекта, са заети сега с работа на пълно работно време или се учат.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/
dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf  

Френската програма „Zones Franches Urbaines“ (Бизнес зони) има за цел да активизира 
икономическата дейност, да намали безработицата и да улесни физическото и 
социалното обновление в райони с висок дял на отпаднали от училище млади хора, 
като повиши икономическите стимули за частните фирми. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf  

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
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Заключения

1.  По-широките обществени условия, регулирани от различни политики, като 

имиграция, жилищно настаняване, социални въпроси и трудова заетост, могат 

или да подпомагат, или да пречат на ефективната образователна политика. 

2.  Учениците имигранти е по-вероятно да успеят в училищни системи с по-малко 

видове училища, по-късен подбор за групиране по способностите и обективни 

начини на оценка, включително в случаите със специални потребности.

3.  Високи, единни стандарти за оценки на предишното образование и програми за 

ориентиране са гаранция, че новопристигналите ученици влизат в училищната 

система на подходящо равнище.

4.  Постоянната помощ позволява на учениците имигранти да преодолеят 

изоставането си чрез максимално бърз преход. Тези курсове се ползват от добре 

установени и редовно оценявани стандарти за качество на обучението по втори 

език и тясно сътрудничество между учителите за интегралното обучение.

5.  Назначаването на повече качествени учители е един от най-ефективните фактори 

за подобряване на успеваемостта, по-специално при ученици от имигрантски 

произход или в неравностойно положение. Повишаването на броя на учители 

от имигрантски произход и/или с обучение за междукултурно образование 

подобрява успеваемостта на учениците, очакванията на учителите и общото 

качество на учебната среда.

6.  Пълното прилагане на междукултурното образование в учебната програма, 

учебните материали и дейностите извън учебната програма повишава 

осведомеността на местните ученици и самоувереността на учениците 

имигранти.

7.  Активните стратегии за връзка с имигрантите и родителите в неравностойно 

положение, както и програмите за доброволно продължение на образованието 

на всички възрастни, водят до по-редовно присъствие в училище и по-висока 

успеваемост и увеличават участието на родителите в училищните прояви и 

дейности. 

8.  Познаването на родните езици и култури води до нарастване на човешкия 

капитал на държавата на имиграция, който лицата, отговорни за разработването 

на политиката, могат да увеличат максимално в зависимост от своите цели за 

глобално образование и конкурентоспособност на пазара на труда.

9.  Наставничеството укрепва доверието у учениците имигранти и изгражда мостове 

с примери за подражание от новопоявяващия се имигрантски елит. 



Наръчник по интеграция 165

10.  Дейностите след училище изграждат мостове между участващи ученици 

имигранти и местни ученици и организиращите ги училища, родители и 

имигрантски сдружения. 

11.  Ранният професионален опит чрез използване на възможности с гарантирано 

качество за усвояването на професия в работна среда и трудови/учебни 

програми се оказва особено важен за успешното участие на младите хора на 

пазара на труда.  

12.  Съответни програми могат да повишат социалните умения на учениците, което 

ще подобри изгледите им за намиране на работа, чрез предоставяне на повече 

възможности за неформално обучение, като ресурсни центрове, мрежи за 

обучение, наставничество и достъп. 
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Приложение І 
Общи основни принципи на 
политиката на интеграция на 
имигрантите в ес
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1.  Интеграцията е динамичен, двустранен процес на взаимно приспособяване от 

всички имигранти и постоянно пребиваващи лица в държавите-членки.

2.  Интеграцията предполага зачитане на основните ценности на европейския съюз.

3.  Заетостта е ключова част от процеса на интеграция и има централна роля за 

участието на имигранти, за приноса на имигрантите към приемното обществото 

и за това да направи този принос видим.

4.  Основни познания по езика, историята и институциите на приемното общество 

са абсолютно необходими за интеграцията; предоставянето на възможност 

на имигрантите да усвоят тези основни познания е от съществено значение за 

успешната интеграция.

5.  Усилията в образованието са решаващи за подготовката на имигрантите, и 

по-специално на техните потомци, за да бъдат те по-успешни и по-активни 

участници в обществото.

6.  Достъпът на имигрантите до институции, както и до обществени и частни 

стоки и услуги на основа на равнопоставеност с гражданите на държавата и 

по недискриминационен начин е изключително важна основа за по-добра 

интеграция.

7.  Честото общуване между имигрантите и гражданите на държавата-членка е 

основен механизъм за интеграция. споделени форуми, междукултурен диалог, 

образование относно имигрантите и културата на имигрантите и поощряване на 

условията на живот в градска среда засилват общуването между имигрантите и 

гражданите на държавата-членка.

8.  Практикуването на различните култури и религии е гарантирано съгласно 

Хартата за основните права и трябва да се защитава, освен ако практикуването 

им е в противоречие с други ненарушими европейски права или с националното 

законодателство.

9.  Участието на имигрантите в демократичния процес и при определянето на 

политики и мерки за интеграция, особено на местно равнище, подпомага тяхната 

интеграция.

10.  Включването в политиките и в мерките за интеграция във всички приложими 

сфери на политики и равнища на правителствени и обществени услуги е важно 

съображение при формирането и прилагането на обществената политика.

11.  създаването на ясни цели, показатели и механизми за оценка е необходимо, за да 

се приспособи политиката, оцени напредъкът при интеграцията и да се направи 

обменът на информация по-ефективен.
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Приложение ІІ 
Инструмент за бенчмаркинг на 
интеграцията
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В приложенията към първото и второто издание на наръчника са представени 

методи за превръщането на политиките в проекти и за превръщането на 

резултатите от практическите дейности от лицата, отговорни за разработването на 

политиката, в нови инициативи. Настоящото приложение предоставя инструмент 

за лицата, отговорни за разработването на политиката, и работещите в тази област, 

които искат да се учат един от друг и заедно, с цел да подобряват систематично и 

непрекъснато своите методи на работа, стандарти и доставката на своите услуги.

Всички видове заинтересовани страни, която се считат дейци в областта на 

интеграцията (лица, отговорни за разработването на политиката, доставчици на 

услуги, дейци на гражданското общество), могат да направят съвместно бенчмаркинг 

на своята работа, въз основа на общ мандат, набор от цели и дейности. 

Бенчмаркингът се извършва по метода на сравнителния анализ на и от работещите в 

тази област. От основно значение за неговия успех е готовността на участниците да се 

учат заедно и един от друг. В течение на процеса участниците определят:

ключовите области за подобрение;•	

съответните международни правни и професионални стандарти;•	

най-добрите практики, които отговарят на тези стандарти, и факторите, които за •	

решаващи за спазването им;

уроците, които могат да се пренесат от едно в друго състояние, водейки до корекции •	

на собствените политики и практики.

По-долу е представен инструмент за бенчмаркинг, който деецът в областта на 

интеграцията може да използва за разработване на упражнение по бенчмаркинг, от 

което да извлече поука и да подобри собствените си политики и практики. съвместно 

участниците минават по този контролен списък през всеки от четирите отделни етапа 

и различните стъпки на бенчмаркинга:

1. Планиране

Тема:•	  Интеграцията е многоизмерен процес: с коя конкретна област се занимава 

вашата работа?

Намерете работно определение на процеса:•	  Различните концепции или модели 

на интеграцията може да попречат на сътрудничеството и на сравнителния анализ. 

Как вашата организация преценява приноса на своята работа за дългосрочното 

благополучие и доближаването на социалните резултати за всички членове на 

едно многообразно общество? Насърчава ли вашата работа активното участие, 

усвояването на умения и компетенции или институционалната отвореност и 

културната промяна?



Наръчник по интеграция 171

Търсете потенциални участници:•	  От кого и с кого имате взаимен интерес да 

се учите? Ще си партнирате ли с организации с подобни дейности, но в различни 

градове или държави? Или бихте предпочели да се учите от организации с подобна 

цел, но действащи в различни сектори? 

Установете структурата на сравнителния анализ:•	  Ръководството на 

организацията демонстрира своята готовност да извърши сравнителен анализ и 

отделя достатъчно ресурси за това. Каква методика, какъв протокол за поемане на 

ангажимент и какъв етичен кодекс ще се използват от участниците?

2. Проучване

Определете преките бенефициери:•	  съществуващото в европа многообразие се 

засилва от притока на имигранти, които на свой ред са многообразни. Кои членове 

на едно многообразно общество получават непосредствена полза от вашата 

работа в областта на интеграцията? Дали това са специални категории имигранти, 

различни поколения, широката общественост, публичните институции и т.н.?

Посочете авторитетни източници на данни:•	  Тъй като празнотите в събирането 

на национални и транснационални данни правят трудно търсенето на сравними 

данни, провеждащите бенчмаркинга може да се окажат най-добрият ресурс за 

тях. Какви източници има за разбити по видове, сравними данни относно вашите 

бенефициери?

Съберете данните и картирайте пречките пред вашите бенефициери: •	 Във 

вашата сфера на дейност за какви проблеми съобщават вашите преки бенефициери, 

като за най-големи пречки пред дългосрочното им благополучие? Ако нямате 

информация за техния опит, кои са проблемите, които често виждат и за които 

чуват работещите в тази област?

Превърнете пречките в зони на подобрение:•	  Кои биха били ясно определените 

и насочени към практиката цели, които вашата организация може да приеме, с цел 

да отстрани тези пречки и да поощри интеграцията?

Картирайте политиките:•	  Какви продукти, услуги и политики предоставят 

организациите, за да се действа в тези зони на подобрение?

3. Анализ

Извършете предварителни и последващи оценки на въздействието:•	  Какво 

въздействие е оказала досегашната ви работа върху тези зони на подобрение във 

вашето положение? Какви работни алтернативи биха могли да подобрят вашето 

въздействие в бъдеще?
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Поставяне на стандарти:•	  Кои международни правни норми или професионални 

стандарти имат непосредствено приложение във вашата сфера на дейност? 

Търсете и изучавайте добрата практика:•	  Какви практики може да се намерят, 

които отговарят най-добре на различните критерии, определени в тези 

стандарти?

Изследване на тези практики и организации:•	  Техниките може да обхващат 

от обикновено проучване на публично достъпната информация до посещения 

на екипи, семинари и по-сложни методи като партньорски оценки, обмен и 

партньорства за обучение. Как друга организация е използвала тези стандарти в 

практическата си работа? Кои са „следващите стъпки“, за които трябва да внимавате 

при изпълнението? Кои фактори обясняват техния успех?

4. Изпълнение

Внесете подобрения в политиката и практиката:•	  Приемете нови мерки за 

премахване или намаляване на разликата между настоящите и най-добрите 

практики. Как могат вашите практики да отговорят на тези стандарти и дори да ги 

надхвърлят?

Споразумейте се относно общи показатели, цели и критерии:•	  Как може вашите 

зони на подобрение да бъдат превърнати в общи критерии и измерения за оценка 

на приноса на вашата работа за общата интеграция?

Регистрирайте, преглеждайте и коригирайте процеса на бенчмаркинг:•	  Как 

този процес може да бъде подобрен с течение на времето, за да се подобрява 

постоянно вашата работа в тази област или за разглеждане на нови теми?
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Приложение III 
Национални центрове за контакт по 
въпросите на интеграцията
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Австрия

Австрийски фонд за интеграция (Österreichischer Integrationsfonds) 

Schlachthausgasse 30, 1030 Vienna, Австрия, Факс: +43 171 01 20 35 91

Белгия

Кабинет на заместник министър-председателя, Министър по труда и равните 

възможности (Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / 

Vice Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen)

Kunstlaan 7 Avenue des Arts, B-1210  Brussel/Bruxelles. Белгия, факс: +32 22 20 20 67

Център за равните възможности и борба с расизма (Centre pour l’égalité des 

chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)

Koningsstraat 138 Rue Royale, B-1000 Brussel/Bruxelles, Белгия, факс: +32 22 12 30 30

България

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „свободно движение на хора, миграция и интеграция“

Ул. „Триадица“ № 2, 1051 софия, България, факс: +359 2 987 39 80

Кипър

Министерство на вътрешните работи (Υπουργείο Εσωτερικών) – Отдел „Връзки с ес и 

международни отношения“

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, Кипър, факс: +357 228 67 83 83

Чешка република

Министерство на вътрешните работи на Чешката република (Ministerstvo vnitra České 

republiky) – Отдел „Предоставяне на убежище и политика на миграцията“

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, Чешка република, факс: +420 974 83 

35 12

Дания

Министерство по въпросите за бежанците, имиграцията и интеграцията (Ministeriet 

for Flygtninge, Indvandrere og Integration) – Отдел „Политика за интеграцията“

Holbergsgade 6, DK-1057 Copenhagen K, Дания, факс: +45 33 11 12 39 

Естония

Министерство на културата (Kultuuriministeerium) 

Suur-Karja 23 15076, Tallinn, естония, факс: +372 628 22 00

Финландия

Министерство на вътрешните работи (Sisäasiainministeriö)

Департамент „Миграция“, отдел „Интеграция“

Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023, факс: +358 916 04 29 40
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Франция

Министерство за имиграцията, интеграцията, националната идентичност и 

солидарното развитие (Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité 

nationale et du développement solidaire)  –  Департамент „Прием, интеграция и 

гражданство - 

101, rue de Grenelle – 75323 PARIS Cedex 07, Франция, факс: +33 172 71 68 25  

Германия

Федерално министерство на вътрешните работи (Bundesministerium des Innern) – 

Отдел MI2 Политики за интеграция

,Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, Германия, факс: +49 301 86 81 29 26

Гърция

Министерство на вътрешните работи и електронно правителство (Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – Генерална дирекция 

„Политика на миграция и социална интеграция“, отдел „социална интеграция“ 

2 Evangelistrias St., 105 63 Athens, Гърция, факс: +30 21 03 74 12 39

Унгария

Министерство на правосъдието и правоприлагането (Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztérium)

- Департамент „Координация в областта на правосъдието и вътрешните работи и 

миграцията  

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, Унгария, факс: +36 14 41 35 99

Ирландия

Кабинет на Министъра по интеграцията  

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 16 47 31 19  

Италия

Министерство на вътрешните работи (Ministero dell’Interno) – Департамент 

„Граждански свободи и

имиграция – Централна дирекция за политики на имиграцията и убежището

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, Италия, факс: +39 06 46 54 97 51

Министерство по труда, здравеопазването и социалните политики (Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) – Генерална дирекция „Имиграция“

Via Fornovo 8, 00192 Roma, Италия, факс: +39 06 36 75 47 69

Латвия

Министерство на правосъдието на Република Латвия (Latvijas Republikas Tieslietu 

ministrija) 

Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, факс: +371 67 28 55 75
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Литва

Министерство на обществената сигурност и труда (Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija)

- Департамент „Международни въпроси“

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, Литва, факс: +370 52 66 42 09

Люксембург

Министерство на семейството и интеграцията (Ministère de la Famille et de 

l’Intégration) -

служба на Люксембург за прием и интеграция (Office luxembourgeois de l’accueil et de 

l’intégration- OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, L-1750 Люксембург, факс : +352 24 78 57 20

Малта

Министерство на семейството и социалната солидарност (Ministeru għall-Familja u 

Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, Малта, факс: +356 25 90 31 21

Нидерландия

Министерство на жилищното строителство, планирането и околната среда (ministerie

van VROM)

Генерална дирекция „Жилищно строителство, общности и интеграция“

Департамент „Активно гражданство и интеграция“,  

Rijnstraat 8, Postbus 30941,  

2500 GX Den Haag, Нидерландия, факс: +31 703 39 06 18

Полша

Министерство по труда и социалната политика (Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej) –

Департамент „социална помощ и интеграция“

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warsaw, Полша. факс: +48 226 61 11 40

Португалия

Председателство на съвета на министрите (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, Португалия, факс: +351 213 92 78 60

Румъния

Министерство на администрацията и вътрешните работи (Ministerul Administraţiei şi 

Internelor) – Румънска служба за имиграцията – Отдел „социална интеграция“

24 A Tudor Gociu Street, Bucharest 4, Румъния, факс: +40 214 50 04 79

Словакия

Министерство по труда, социалните въпроси и семейството на словашката 

република

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 

Департамент „Миграция и интеграция на чуждите граждани“
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Špitálska 4, 816 43 Bratislava, словашка република, факс: +421 220 46 16 23

Министерство на вътрешните работи на словашката република, (Ministerstvo vnútra SR) 

служба за миграцията

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, словашка република, факс: +421 243 41 47 59

Словения

Министерство на вътрешните работи (Ministrstvo za notranje zadeve) – Дирекция 

„Миграция и интеграция“

Beethovnova 3, 1000 Ljubljana, словения, факс: +386 14 28 46 95

Испания

Министерство по труда и имиграцията (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –

Държавен секретариат по имиграцията и емиграцията

Генерална дирекция „Интеграция на имигранти“

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, Испания, факс: +34 913 63 70 57

Швеция

Министерство на интеграцията и равнопоставеността на половете (Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet) – Отдел „Интеграция и развитие на градските райони“

S-103 33 Stockholm, Швеция, факс: +46 84 05 35 78

Обединено кралство

Агенция за границите на Обединеното кралство – Политика на имиграцията (UK 

Border Agency – Immigration Policy)

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

факс: +44 20 86 04 68 94

Наблюдатели

Норвегия

Министерство по труда и социалното приобщаване (Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet) -

Департамент „Интеграция и разнообразие“

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, Норвегия, факс: +47 22 24 02 65

За интернет страниците на всяка държава, моля вижте Европейския уебсайт 

за интеграцията www.integration.eu (раздел: профили на държавите (country 

profiles)
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Приложение IV 
Избрана библиография
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Настоящият документ се основава на проучвания, доклади по темите, 

заключителни документи и писмени и устни представяния на техническите 

семинари. Главните проучени и цитирани работи са изброени по-долу.

„Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European 

Countries“, (Придобиване и загуба на гражданство: политики и 

тенденции в 15 европейски държави“) проект на NATAC, www.aup.nl/

do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498  

Citizenship policies in the new Europe (Политики за гражданството в нова европа), 

проект на CPNEU, www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

„Discrimination in the European Union“ (Дискриминацията в европейския съюз), специален 

евробарометър 263, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

„Diversity Toolkit for factual programmes in public service television“ (Набор от инструменти 

относно многообразието за документалните програми на публичните телевизии), 

европейска комисия на излъчващите оператори, Шведски съвет на есФ, Агенция за 

основните права, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

„Education and the Integration of Migrants“ (Образованието и интеграцията на 

имигрантите), Генерална дирекция „Образование и култура“ при европейската 

комисия: www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

„European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society“ 

(европейска конференция относно активното участие на млади хора от етническото 

малцинство в обществото), Копенхаген, Дания, www.nyidanmark.dk/resources.ashx/

Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf, www.nyidanmark.

dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf, 

„For Diversity, Against Discrimination“ (За многообразие, срещу дискриминацията) 

Документна библиотека на кампанията, европейска 2007 година на равните 

възможности за всички, www.stop-discrimination.info/4895.0.html  

„Good practice database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe“ (База 

данни за добра практика: Конспект: Културни политики и тенденции в европа), www.

culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

„Handbook for local consultative bodies for foreign residents“ (Наръчник за местните 

консултативни органи за постоянно пребиваващи чужденци), съвет на европа, http://

book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750  

„How to communicate: Strategic communication on migration and integration“ (Как 

да комуникираме: стратегическа комуникация по въпросите на миграцията 

и интеграцията),  фондация „Крал Бодуен“, www.kbs-frb.be/uploadedfiles/

KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_

How_to_Communicate.pdf  

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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„Integrating Immigrant Children into Schools in Europe“, (Интеграцията на децата на 

имигранти в училищата в европа), информационна мрежа за образованието в европа 

„евридика“ към ГД „Образование и култура“: http://eacea.ec.europa.eu/ressources/

eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf  

„Intercultural dialogue in Europe“ (Междукултурният диалог в европа), Флаш 

евробарометър 217, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf  

“”„INVOLVE - Integration of migrants through volunteering“, (INVOLVE — Интеграция на 

имигрантите чрез доброволен труд), Център за европейски доброволен труд, www.

cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

„Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the Netherlands, and 

Portugal“, (Работни места за имигрантите (Том 2): Интеграция на пазарите на труда в Белгия, 

Франция, Нидерландия и Португалия) ОИсР, www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2 

„Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 

Commission“ (Разполагане на мерки на политиката за интеграция на имигрантите 

в механизмите на Европейската комисия), Група за политиката по миграция  www.

migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21 

„Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities“, (Нагласи на 

населенията на мнозинството към мигрантите и малцинствата),  европейски 

център за мониторинг на расизма и ксенофобията, http://fra.europa.eu/fraWebsite/

attachments/Report-1.pdf  

„Media4Diversity -Taking the pulse of diversity in the media“, (Медиите за 

многообразието — Измерване на пулса на многообразието в медиите), Internews 

Europe, Media Diversity Institute, IFJ, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId

=423&newsId=512&furtherNews=yes  

„Migration and Integration –Europe’s big challenge: What role do the media play?“ 

(Миграция и интеграция — Каква е ролята на средствата за масова информация?), 

www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf 

„Migration and Public Perception“, (Миграцията и обществените нагласи), Бюро на 

съветниците по европейската политика при европейската комисия, http://ec.europa.

eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf   

„Moving Europe: EU research on migration and policy needs“, (европа в движение: 

Изследвания на ес относно миграцията и потребностите на политиката),  Генерална 

дирекция „Изследвания“ към европейската комисия, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/

fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf  

Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU27 

(Обзор на инициативите за дигитална помощ за/от имигрантите и етническите малцинства 

в ес-27), Доклад на програмата IPTS, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home
http://ec.europa.eu/justice_home
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
http://www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
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„POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of 

Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries“ (POLITIS: Изграждане на 

европа с нови граждани? Анкета относно гражданското участие на натурализирани 

граждани и постоянно пребиваващи чужденци в 25 държави), www.politis-europe.

uni-oldenburg.de/  

„Racism and cultural diversity in European media: a review of research“, (Расизмът и 

културното многообразие в европейските средства за масова информация) от Jessika 

ter Wal, www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&dow

nload=NHzLpZeg7t 

„Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all religions 

and cultures: conference report“, (Расизъм, ксенофобия и медии: За зачитане и 

разбиране на всички религии и култури: доклад на конференцията), Австрийско 

председателство на ес и европейски център за мониторинг на расизма и 

ксенофобията, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

„Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe“, (споделяне 

на многообразието: национални подходи към междукултурния диалог в европа), 

www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf  

„Многоцветна книга: Intercultural Dialogue: „Многоцветна книга: Междукултурен 

диалог: От практиката до политиката и обратно“, Платформа за междукултурна 

европа, www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf 

„Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of Change Agents“ 

(с мисъл за бъдещето: Внасяне на повече многообразие в медиите и ролята на 

„агентите на промяната“), www.miramedia.nl/media/files/guide_for_change_agents.pdf

„TIES: The integration of the European second generation“, (TIES: Интеграцията на 

европейците второ поколение), www.tiesproject.eu

„What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options” (Кои мерки 

работят в образованието за имигранти? Обзор на фактите и политическите опции), 

документ на ОИсР „Тематичен обзор на образованието на имигранти“, www.olis.oecd.

org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF  

„Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and 

Engagement in PISA 2003“ (Къде успяват учениците имигранти: сравнителен 

обзор на успеваемостта и включването в PISA 2003), ОИсР, www.oecd.org/

dataoecd/2/38/36664934.pdf

„White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity“, (Бяла книга 

за междукултурния диалог:  Да живеем заедно като равни с достойнство), съвет на 

европа, www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de/
http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de/
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
http://www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf
http://www.miramedia.nl/media/files/guide_for_change_agents.pdf
http://www.tiesproject.eu
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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