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Уводна статия
Здравейте читатели на aкадемичния бюлетин
„Бежанците – днес и утре“,
Пред вас е първият брой за 2021 г., изготвен
съвместно от Българския съвет за бежанци и
мигранти (БСБМ) и Мулти култи колектив (МКК) по
проект „Столица на толерантността в ера на
пандемия: Студенти свързват академична
общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“,
финансиран от Столична община по програма
„Кризата като възможност“, и в партньорство с
ВКБООН. Студентската практика, която е в
основата на проекта, цели 14 студенти да
придобият реален опит за работа с бежанци и
мигранти чрез двумесечен или тримесечен стаж,
на базата на който да публикуват кратки анализи,
интервюта
или
по-задълбочени
теренни
изследвания на страниците на бюлетина.
Изключително радостни сме, че първите четири
текста са готови и имате възможност да ги
прочетете в секцията, създадена специално за тях.
Този брой на бюлетина публикува за първи път и
резултатите от проучване, разкриващо митовете
за и сред бежанците, осъществено през
последните месеци на 2020 г. от Бежанския
консултативен съвет (БКС) с финансиране на
ВКБООН. Броят разказва и историята на Фреди и
Линда, които идват в България от Ирак, и
кампанията на Мулти култи колектив около
изгорялата им къща точно преди Коледа. Кои са
най-популярните слухове за бежанците в
българското общество и как се информират
самите бежанци за ситуацията в България, може
да научите от първата статия в броя. Представени
са и резултати от изследването „Достъп до пазара
на труда в България за граждани на трети
държави“ на КНСБ, представено от Атанаска
Тодорова. То включва важни препоръки, сред
които нуждата от по-широко регионално
разпростиране и приложение на Наредбата за
интеграция на бежанците. Проучването отчита, че
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на този етап наредбата има по-скоро индикативен
характер за общините. Друга препоръка, която се
вижда като печеливша както за самите бежанци,
така и за приемащите работодатели, е създаване
на програми за стимулиране и подкрепа на самите
работодатели, чрез които да се организира
допълнително езиково обучение на работното
място.
В рубриката „Страни на произход“ е поместена
статия на проф. Павел Павлович, посветена на
историята на древен Ирак. Радваме се да
представим и експертизата на колегите на терен в
Харманли чрез работата на фондация „Мисия
Криле“ в интервю с Диана Димова, която споделя
мисията, вдъхновенията и предизвикателствата
пред социалните работници в областта. Усилията
на екипа им са насочени към подкрепа и
терапевтична работа с лица, пострадали от
насилие, свързано с пола, овластяване,
медицинска помощ. Наред с тях те реагират и на
ред други трудности, свързани например с
търсене на жилище на лица, получили статут и
оставащи на улицата, заради задължението си да
напуснат центъра на ДАБ.
Рубриката „Правен консултант“ този път се
фокусира
върху
алтернативите
на
имиграционното задържане, като анализира
дадените от закона съответни мерки и
възможността за реалното им приложение.
Препоръките, стъпващи на добри примери от
други страни, са възможност организации да
предлагат и да управляват места за настаняване
на граждани на трети страни като алтернатива на
тяхното имиграционно задържане, както и за
предоставяне на легален достъп до пазара на
труда на такива лица. Повече по темата може да
научите от анализа на Десислава Тодорова от
Центъра за правна помощ „Глас в България“.

2

Бежанците: днес и утре

Добрата практика от Европа в академичната сфера
този път идва от Дъблин и разказва за
магистърската програма „Интеграция на бежанци“
на Дъблинския градски университет, насочена
към проблемите, с които се сблъскват бежанците
и приемащите общества, и предлага курсове като
интердисциплинарен подход в сферите на езика и
комуникацията, културната информираност,
обучение
срещу
расизма,
кризисната
комуникация в многоезичен контекст и др.
Разказът на Мартина Друмева, студентка по
„Арабистика“, четвърти курс от СУ „Св. Климент
Охридски“, част от втората група студенти,
преминали задължителната си практика в
последната година от обучението си във ВКБООН,
прави прехода със секцията в броя, съставена
изцяло от студентски текстове. Те включват две
интервюта с експерти, едно с преподавател и един
разказ по лична история. Благодарим на Гергана
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Урумова за очертаване на така болезнената и
важна тема за непридружените деца в интервюто
с експерта Кристина Гологанова от Фондация
„Рийчаут.БГ“, на Надежда Калоферова, която
разкрива процеса на овластяване на жени
бежанки във Виена чрез фотография в рамките на
проект на професор Кирил Кирков, неин
преподавател в Американския университет в
България, на Анна Великова за вдъхновяващото
интервю относно пътя на утвърждаване на
човешките права на търсещите и получили
международна закрила в България с адв. Валерия
Иларева от ФАР, на Айлин Фейзуллова за силната
история на А. от Гана, която ни вдъхва вяра и
посока, че волята е по-силна от страха.
Желаем приятно четене!
Редакционна колегия
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Статистика*
Основни статистически показатели за период януари-март 2021
Задържани на вход, изход на държавната граница и
установени в незаконен престой във вътрешността на
страната граждани на трети страни, разпределени по месеци
и представени в абсолютни стойности към 31.03.2021г.
250

340

211

200
150
100

400
300

227

209

Потърсили и получили международна закрила за периода
януари - март 2021

94

75

50

222
173

200

129

113

232

114

88

100
25

6 1 1

34
8 4

2 2

0
януари
Афганистан

февруари
Сирия

Ирак

март
Иран

Пакистан

Ситуацията в СДВНЧ на Дирекция „Миграция“
Настанени в домовете на ДМ-МВР към 31.03.2021 г.
Иран 3

13

12

65
4

31

0
януари
февруари
март
Потърсили закрила
Получили бежански статут
Получили хуманитарен статут
Отказ

Националност на настанените в центровете на ДАБ-МС към
31.03.2021 г.
Пакистан
Друга 72
11

Пакистан 10 Други 58

Ирак 57
Ирак 55

Афганистан 240

Афганистан 130
Сирия 480

Сирия
103

469 НАСТАНЕНИ ЛИЦА
44% ОТ КАПАЦИТЕТА

750 НАСТАНЕНИ ЛИЦА
14,4 % ОТ КАПАЦИТЕТА

*Данните са предоставени от ДАБ и МВР
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Митове за и сред бежанците: как се създават и какви са?
Проучване на Бежански консултативен съвет

Достъпът до вярна и актуална информация е сред
стълбовете на работещия режим за закрила и
интеграция на бежанци. Коректните, детайлни и
поднесени по подходящ начин факти и насоки
позволяват на всеки човек, принуден да търси
закрила в чужда държава, да вземе информирани
решения, които често могат да имат решаващи
последствия за дълъг период от живота му. За
бежанците в България достъпът до информация е,
от една страна, ключов от самото им влизане на
територията на страната – за да могат да подадат
молба за международна закрила, или на следващ
етап – за да разберат правата и задълженията си
по време на производството и след неговия край.
От друга страна, липсата на автентични и
достоверни източници на информация оставя
вакуум, в който място си проправят ред слухове,
митове и заблуждения, често плод на
неразбиране или дори на злонамерено
подвеждане от трети лица (като каналджии). В
същото време, липсата на данни и коректно
отразяване на бежанската тематика сред
българското общество аналогично води до
заблуди и подхранва предразсъдъци, като така
допълнително затруднява успешния път към
адаптация и интеграция на бежанците в новите за
тях реалности.
Като стъпва на разбирането за важността на
информацията, Бежанският консултативен съвет
(БКС) разработва проект, свързан с нейното
правилно поднасяне, и през септември 2020 г.
печели
финансиране
от
ВКБООН
за
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осъществяването му. Целта на инициативата е
чрез
проучване
да
се
идентифицират
механизмите за информиране и основни митове,
битуващи сред бежанците в България. Огледално
изследване по повод бежанската тематика сред
българското общество също е направено.
Основният резултат от проекта е създаването от
БКС на кампания за развенчаване на грешни
информации сред двете групи (бежанци и
българи). Това се осъществява както чрез срещи и
дискусии между членовете на Съвета и други
търсещи или получили закрила лица, така и чрез
специална онлайн платформа на четири езика
(български, английски, арабски и фарси), на която
неточните информации намират своя коректна
алтернатива. Нейното стартиране онлайн след
дълга и усилена работа се състоя през април 2021
г. Настоящата статия представя основните
резултати от първоначалното проучване по
проекта, целящо идентификация на пътищата за
получаване на информация и популярните митове
сред и за бежанците.
Методологията на изследването стъпва на анализ
на съществуващи материали (като Проучване на
ВКБООН на нуждите на бежанците по пол, възраст
и принадлежност към социална група през 2020 г.
и съвместното проучване с БАН относно
обществените нагласите на българите към
бежанците от 2019-2020 г.), мониторинг на групи
в социалните медии, както и разпространени през
октомври и ноември сред бежанци и българи
онлайн анкетни форми. В онлайн допитването се
включват общо 107 респонденти, от които 62
българи, 31 търсещи или получили закрила лица,
говорещи арабски език (от Сирия, Ирак и Йемен)
и 14, говорещи фарси/дари (от Иран и
Афганистан). Те отговарят на въпроси, свързани с
предпочитани
източници
и
канали
за
информиране, достъпност на информацията,
разбиране за коректност на дадена новина,
степен на разпространение на митове и слухове.
Заради ограниченията, свързани с COVID-19, не се
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провеждат фокус групи на живо, което затруднява
печеленето на доверие сред респондентите.
Самото
проучване
не
претендира
за
представителност, а по-скоро цели да хвърли
светлина над основни тенденции.
1. Информираност и слухове сред бежанците
Най-общо, повече от половината бежанци – 59%
от респондентите с арабски и 54% от тези с фарси,
срещат сериозни трудности в търсенето на
отговори на важни въпроси. Езиковата бариера е
основната причина, поради която търсещи и
получили закрила рядко разчитат на ключови
официални източници. 84% от арабскоговорящите респонденти и 90% от тези с фарси
посочват езика като ключов проблем за
намирането на информация. Уебстраниците на
националните институции предоставят данни за
права, задължения и специфични процедури на
български език и – в редки случаи, на английски
език. Това се отнася и за страницата на
Държавната агенция на бежанците, която има
информационна
секция,
насочена
към
кандидатите за международна закрила, но на
български
език.
Уебстраниците
на
неправителствените организации, работещи с
целевата група, също рядко имат варианти на
арабски, фарси, урду или пащу (но някои от тях
поддържат сайтове или фейсбук групи, специално
разработени за бежанци).
Затова, когато държат на официални източници,
респондентите споделят, че посещават лично
национални и местни институции в търсене на
отговори на конкретни въпроси. Този вариант
отнема време, а езиковите различия отново
създават пречки. Начин за преодоляване на
затрудненията бежанците намират, като молят за
помощ и придружаване свои познати българи или
служители, културни медиатори в НПО. В
допълнение, част от респондентите споделят, че
нямат пълно доверие на информацията, получена
от служител в дадена институция, тъй като усещат
негативно отношение и това ги кара да поставят
под съмнение съветите, получени на място.
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Поради трудната достъпност на официалните
източници на информация, огромният процент от
хора я търсят от непотвърдени такива: чрез
интернет, социални мрежи и кръг от близки и
познати. Както става ясно от таблица 1,
българските национални телевизии, радио и
вестници са непопулярни и са разпознати като
източник на информация от изключително нисък
процент респонденти. Интернет сайтове и
социални медии са оценени като по-достъпни (за
онези, които имат устройства и достъп до
интернет), като за мнозинството респонденти,
тяхното съдържание е достоверно. Интересен
акцент е по-ниският процент на доверие сред
говорещите фарси специално към социалните
мрежи – почти двойно по-малък в сравнение с
арабоговорящите. Този резултат може да обясни
и защо тази група разчита в по-голяма степен на
информация от неправителствения сектор.

Таблица 1. Източници на информация според
степента им на достъпност, популярност и
достоверност сред бежанците
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67,7% от респондентите с арабски най-напред
търсят информация онлайн, докато 32,2%
предпочитат да се допитат до семейство и
приятели. Интернет е предпочитан източник и за
хората от Афганистан и Иран, но в същото време
доверието в НПО е голямо - 54%, като именно
организациите се разпознават като първа спирка в
процеса на информиране. И двете групи
потвърждават, че често използват и формален, и
неформален метод за информиране – втория –
сред общността и хора, които са или са били в
подобна на тяхната ситуация, за да потвърдят
получена по друг път информация.

1. Породени от страх
▪Хората са наблъскани в центровете и живеят в
препълнени стаи;
▪Бежанците чакат с години, за да получат статут;
▪Българите смятат бежанците за по-лоши от
ромите – те са ниско образовани и трябва да бъдат
в затвора;
▪Бежанци от предишни години са бягали от
България без да плащат наемите си и затова
българите не дават апартаментите си под наем на
общността;
▪България дава статути само на сирийци, докато
иракчани и афганистанци нямат шанс;
▪България е твърде бедна и няма никакви
икономически възможности и мрежа за подкрепа.
2. Породени от надежди
▪Бежанците в България получават заплати, след
като вземат статут;
▪Бежанците в Германия получават безплатни
апартаменти и месечни заплати.

2. Информираност и слухове сред българските
граждани
Основните предпочитани социални медии са
Фейсбук, Месинджър и Уотсап. Съществуват
многобройни затворени групи в тези мрежи, в
които участниците обсъждат на майчин език
разнородни проблеми като процедури за
международна закрила, жилище, образование,
работа, курсове по български език, възможности
за финансова или правна помощ, търсят съвети
как да напуснат страната или каналджии.
Видовете слухове най-общо са разделени в три
групи – породени от страхове (fear rumours),
породени от надежди (wish rumours) и породени
от враждебност (hostility rumours)1.
Най-популярните слухове, наред и с други,
идентифицирани от БКС и ширещи се сред
бежанците, са:

Участвалите в онлайн изследването 62 български
граждани са две групи – специалисти, които
работят в сферата на убежището, и такива, които
нямат общо с нея. Резултатите сочат, че основният
път за достъп до информация по темата за
бежанците сред двете групи е електронен.
Респондентите предпочитат интернет източници
като уебсайтове на информационни агенции при
търсенето на информация и по принцип, и в
частност за бежанците (виж Таблица 2). След
новините онлайн предпочитанията се спират на
телевизия и социални мрежи. Важно е да се
отбележи, че интернет е пространство, което
повечето
респонденти
използват,
когато
проактивно търсят дадена информация, докато
телевизията и социалните мрежи излагат хората
на нейното пасивно получаване. Именно затова,

1

Donovan, How Idle is Idle Talk? One Hundred Years of Rumor
Research, 2007
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последните са основен източник за данни за
бежанците сред обществото.
Логично, работещите в сектора търсят
информация, свързана с конкретни елементи на
механизмите за закрила и интеграция – като
процедура
за
международна
закрила,
информация за страните на произход,
законодателство и статистики. Любопитно е, че
дори сред неангажираните в работа с бежанци
има демонстриран интерес към производствата
на ДАБ, определящи дали дадено лице отговаря
на изискванията за международна закрила.
Мотивите при тази група обаче са свързани с
опасения за сигурността. Отново негативен е
подтикът при търсене на информация по
отношение на права и задължения за бежанците
заради изнасяните често в медиите некоректни
данни за твърде големи помощи, които търсещи и
получили закрила получават.

Въпреки че твърдят, че в повечето случаи съумяват
да намерят търсените данни, респондентите
посочват, че онлайн източниците са недостатъчни.
Причините за подобно твърдение се крият в
неособено добрата инфраструктура на сайтовете,
в които важната информация често не е
достатъчно ясно подчертана, с лимитирано или
липсващо графично оформление и е достъпна
чрез файлове, които трябва да бъдат свалени, се
посочва
още
в
проучването.
Други
идентифицирани слабости са използването на
2

Нова телевизия, 21 октомври 2019 г.
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твърде много термини и съкращения, което
възпрепятства пълноценното осмисляне на
посочената информация.

Таблица 2. Източници на информация според
степента им на достъпност, популярност и
достоверност сред българското общество

Авторите на проучването стъпват на серия
публикации в интернет, за да изведат основни
митове за бежанците и методите за тяхното
подхранване. В немалка част от статиите се
наблюдава предаване на вярна информация, но
със специфично формулиране и представяне,
което изменя посланието и създава благоприятна
среда за развиване на слухове. Провокативни
заглавия и снимки са сред често срещаните
похвати. Ето примери за конкретни статии,
насърчаващи митове:
▪Европа и бежанците: очаква ни поредният
провал;
▪Лагери за мигранти строят в Елхово и Малко
Търново;
Бежанците са агресивни и изнасилват жени в
тъмното2;
▪Тропически заразни болести плъзнаха сред
бежанците;
▪Бежанците са терористи3;
▪Бежанците получават повече от 1100 лв. на месец
социални помощи.
3

Тук се цитира чуждо издание, което не предоставя
информация за легалния статут на извършилото
престъплението лице.
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3. Препоръки
Авторите на доклада структурират две групи
препоръки за работа с бежанци и с българското
общество.
За работа с бежанците:
▪Наблюдение на платформите за социални
медии;
▪Докладване на нови слухове и осигуряване на
правилния официален канал за коригиране на
информацията;
▪Задълбочаване на интеграцията в българското
общество и изграждане на по-силни връзки и
доверие;
▪Разказване и показване на хората на резултатите
от такава подвеждаща информация, така че това
да им попречи следващия път да разпространяват
някаква несигурна информация;
▪Ясно обявяване на реалната информация и
източници в по-широк диапазон;
▪Създаване на поддържан уебсайт, страница или
група, която съдържа цялата точна информация и
страница, посветена на опровергаване на
слуховете;

▪Превод на съществуващи уебсайтове на
официални институции на езиците на основните
групи бежанци в страната.
За работа с българите:
▪Редовен медиен мониторинг;
▪Опис на най-активните медийни източници,
които публикуват информация онлайн заедно със
съответните ключови думи по темата;
▪Създаване на кратки и ясни съобщения по
основни въпроси, свързани с бежанците.
Основни официални източници на информация:
На български език:
Уебсайт на Държавната агенция за бежанците
Месечна миграционна статистика на МВР
Уебсайт на ВКБООН
www.refugee-integration.bg
Създадени за бежанци и лица без гражданство:
www.Refugee.bg
www.Migrantlife.bg
www.Asylum.bg
www.Statelessness.bg

www.rumorfree.org
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Кампанията за Фреди и Линда:
личният пример и силата на общността
Бистра Иванова, Мулти култи колектив
с да, 13% - да, при определени условия, 39,8% - не
и 18.6% - с не знам5.

Снимка: Мулти култи

Редица международни изследвания показват, че
нагласите към чужденците в България са
значително по-негативи отколкото средното за
Европейския съюз (ЕС). Проучване на Евростат от
2018 г. отчита, че страната е сред най-враждебно
настроените спрямо гражданите на трети страни едва 15% от респондентите дават положителен
отговор на въпроса дали биха приели мигрант за
свой колега, лекар, съсед или член на
семейството1. Това е далеч под средните нива за
ЕС - 57%2.
Проучване на ВКБООН от 2020 г. показва, че
информираността за бежанците е на много ниско
ниво и с годините намалява допълнително от 23%
през 2018 г. до едва 7,2% през 2020 г.3 Същото
проучване на ВКБООН посочва, че най-често
срещаното отношение към бежанците е на
недоверие, съчувствие, като към всеки друг човек,
страх, безразличие4. Запитани дали те лично са
склонни да помогнат на бежанци, 28.6% отговарят
1

Евростат, Специално проучване на Евробарометър 469 за
„Интеграция на имигрантите в Европейския съюз“,
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/results-specialeurobarometer-integration-immigrants-european-union_en
2
Ibid.
3
ВКБООН, Обществени нагласи към бежанците и хората,
търсещи закрила в България, 2019-2020 г. https://www.unhcr.org/bg/12505-
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Последните коледни празници върнаха въпроса
за приемането и подкрепата на бежанците на
дневен ред на национално ниво чрез една
злополука и опровергаха тези негативни
тенденции. На 19 декември 2020 г., събота,
семейството на Фреди Бениамин и Линда Ауанис
е у дома и прави коледни сладки с внуците си пред
празнично подредената елха, под която се
подават красиво опаковани подаръци. Изведнъж
електричеството спира, усеща се мирис на печено
и за секунди семейството разбира, че новата им
къща в село близо до София гори. Семейството
бързо бяга на двора по домашни пантофи, без да
има време да вземе дори личните си документи,
телефон или пари. Докато чака пожарната на
двора, пожарът се разгаря и покривът на къщата
се срутва пред очите им. Причината е късо
съединение. Семейството остава само с дрехите
на гърба си и в огромен шок.
Фреди и Линда са добре познати на широката
общественост, защото са забележителни личности
и особено специални за сдружение Мулти култи
колектив. Фреди е собственик и готвач на
популярния
столичен
иракски
ресторант
Ашурбанипал (номер 1 за арабска кухня в София
според Trip Advisor), който партнира с Мулти култи
от 10 г. в стотици събития, кулинарни курсове,
кетъринги, тийм билдинги, медийни изяви. Линда
пък е съосновател и председател на Съвет на
жените бежанки в България, водещо бежанско
НПО с близо 20-годишна история, както и
%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d
0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%
d1%82%d0%b5-2019-2020.html
4
Ibid.
5
Ibid.

10

Бежанците: днес и утре

съосновател на Мулти култи колектив. Двамата са
бежанци от Ирак, християни, хора с огромни
сърца, които са помагали на хиляди чужденци и
българи в нужда, подкрепяли са интеграцията на
бежанците и са се застъпвали за тях на
национално ниво.
Снимка: Мулти култи

като БНТ, Нова, БНР, Дарик, Dir.bg, Offnews и др.
отразиха кампанията чрез включвания на живо,
интервюта, репортажи и статии и поканиха
аудиториите си да помогнат, като подчертаха, че
става дума за бежанско семейство. Финансовата
подкрепа избухна с над 55 000 лв. само два дни
след обявяване на кампанията, стигна до 92 000
лв. само пет дни след обявяване на кампанията, а
към 31 март 2021 г. общата събрана през Мулти
култи сума достигна близо 130 000 лв. Важно е да
се отбележи, че много хора са подкрепили
директно Фреди и Линда, т.е. сумата е още поголяма.

1. Споделяне на информацията, тъй като
алгоритмите
на
Фейсбук
силно
ограничават видимостта, освен ако
страницата не плати за реклама;
2. Закупуване на ваучери за ресторанта на
Фреди, които да се ползват през 2021 г.
Това беше основното искане на Фреди и
Линда – да не приемат подаръци, а сами да
изработят парите си в края на трудната за
бизнеса им година, белязана от COVID-19;
3. При интерес – правене на безвъзмездно
дарение в подкрепа на семейството.

Лесно е да се измери успехът в пари и други
числови индикатори, по-трудно е да се измери
огромната човешка подкрепа и топлина, която
достигна до Фреди и Линда! Над 1400 българи,
чужденци, бежанци, хора, които живеят в София
или страната, други, които отдавна не живеят в
България, но си спомнят семейството с добро,
както и хора от чужбина, които никога не са го
срещали, но са чували за него… Хиляди хора
написаха светли и позитивни думи, които екипът
на Мулти култи събра в един голям файл
kind_words.doc, който да предаде на семейството
в края на кампанията; десетки хора предложиха
помощ за почистване на мястото на пожара и
подкрепа при изграждане на новата къща; десетки
предложиха материална подкрепа като техника,
електроуреди, мебели, дрехи, играчки и др.;
десетки предложиха на семейството да отседне в
собствения им дом или да им предоставят втория
си
дом
за
безвъзмездно
ползване;
председателката на политическата група на ГЕРБ в
Столичен общински съвет Малина Едрева се
обади да предложи семейството да бъде
настанено в общински кризисен център.

Реакциите към кампанията надминаха всички
очаквания и само основният пост достигна до над
420 000 души без нито един лев реклама. Над
3100 души го споделиха, а над 45 000 се
ангажираха с него. Основните национални медии

Екипът на Мулти култи нямаше нужната
техническа подготовка за такъв обем заявки,
преследване на плащания и издаване на ваучери.
Той прекара коледните и новогодишните
празници по 12-14 часа дневно на компютъра, за

Въпреки че няма такъв опит, веднага щом научи за
злополуката, на 20 декември Мулти култи
стартира дарителска кампания във Фейсбук6. Тя
разказа историята от предишния ден и помоли за
три неща:

6

Мулти култи колектив. Кампания в подкрепа на Фреди и
Линда
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да успее технически за издаде близо 1000
ваучерa. Мулти култи благодари на неуморния
екип доброволци Бистра, Питър, Панайот и Веси!
В кампанията се включиха и различни групи,
приятели, общности, които развиха свои мини
кампании в подкрепа на кампанията за Фреди и
Линда. Една от тези инициативи е на художниците
Никола Михов и Яна Линева. Двамата артисти са
част от уъркшопа Изкуство и политика на Гьоте
институт от октомври-декември 2020 г.
Участниците имат за задача да създадат
колективна публикация под формата на вестник,
който в края на програмата да бъде отпечатан и
разпространен безплатно в София и избрани
партньорски институции в чужбина.
Снимка: Мулти култи

„Ние с Яна не се познавахме преди уъркшопа,
където ни определиха за двойка, която трябваше
да създаде съвместна работа в кратък срок“,
споделя Никола Михов. „Намерихме общ език и
общи интереси към печатните издания и ‘лошия
дизайн’. Така решихме да продадем страниците
си за реклама и да дарим парите за Фреди.
Спокойно можем да кажем, че проектът е
вдъхновен от вашата [на Мулти култи] кампания за
Фреди и Линда, защото не искахме просто да
вземем пари срещу място на нашите страници, а
самата кауза да мотивира хората да се включат в
нашия проект. Така двете неща се допълниха
взаимно.
За
няколко
седмици
се
преквалифицирахме
в
рекламни
агенти.
Агитирахме буквално всички хора около нас –
познати, артисти и хора от различни организации.
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Така неочаквано събрахме сериозна сума и близо
40 дарители. Ако срокът не ни притискаше,
сигурно щяхме да съберем още. Хората
откликнаха толкова ентусиазирано, че накрая се
оказа, че няма как да съберем всички обяви,
реклами и изображения на нашите страници. Тук
получихме пълна подкрепа от Стефка [Цанева] и
Лъчезар Бояджиев, които отговаряха за
изданието, и в крайна сметка нашите
рекламодатели се оказаха разпръснати из целия
вестник – както в истински вестник“, разказва
Никола. В крайна сметка кампанията им набира
общо 2722 лв. Във вестника място намира и една
много лична малка обява на Никола: „Некрологът
е на майка ми, която откри Фреди още преди
десетина години и първа ме заведе там, когато
още не беше популярен, и редовно ходеше там с
приятелки. Не съм ѝ правил некролог, когато
почина, и не съм мислил, че някога ще направя, но
за вестника реших да помоля Андреа
Попйорданова да ми направи един като отново
заимствахме дизайна от истините некролози.“
В крайна сметка кампанията беше успешна. През
април 2021 г. семейството започва изграждане на
нова къща в същия парцел в селото край София.
Нещо повече, кампанията даде надежда. Не само
на семейството на Фреди и Линда, които са
направили значителен принос в България, а на
цялото общество – че когато има нужда, сме
задружни и подкрепящи.
Снимка: Мулти култи
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Заетост на чужденци в България, възможно ли е?
Атанаска Тодорова, КНСБ
Aтанаска Тодорова е доказан
експерт в пазара на труда,
трудовата мобилност и
миграция, с професионален
опит на национално
и
европейско ниво. От 2007 г. е
член на Националния съвет за
насърчаване на заетостта, а
от 2008 г. на Националния съвет по трудова
миграция и трудова мобилност. Участва в
редица
работни
групи
относно
законодателство, свързано с пазара на труда,
трудовата
мобилност
и
миграция.
Представлява българските работници и
служители в консултативния съвет „Свободно
движение на работници“ към Европейската
комисия от 2010 г. Като експерт участва в
разработването на директиви, свързани със
заетостта на ГТД в ЕС и със свободното
движение на работници.
Изследването „Достъп до пазара на труда в
България за граждани на трети държави“1 бе
проведено в периода септември – декември 2020
г. от екип на Института за социални и синдикални
изследвания с ръководител д-р Любен Томев.
Основните части на изследването са: 1) Публични
политики и нормативни документи в контекста на
международни и европейски практики; 2)
Динамика на миграционните потоци и настоящата
ситуация на трудова интеграция; 3) Анализ на
публикации и изследвания; 4) Доклад за
резултатите от социологическо проучване.
През 2020 г. се наблюдава нарастване на броя на
лицата, търсещи международна закрила, с висше
образование (6%) в сравнение с предходната
1

Реализира се в рамките на международния проект
„UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“#,
финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни
работи“ на ЕС, AMIF-2018-AG-INTE. Проектът се координира
от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) с
партньори от 8 общини в пет страни на ЕС - Белгия, България,
Гърция, Италия и Словения и 9 членове на UnionMigrantNet
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година, когато същите са били 4,8%. Регистрира се
ръст и на лицата, завършили средно образование
(2020 г. - 17%, 2019 г. - 2%) и полувисше (2020 г. 4%, 2019 г. - 1%). Със сравнително висок, но
намаляващ дял, са лицата без образование (2020
г. - 19%, 2019 г. - 22%) и с основно образование
(2020 г. - 29%, 2019 г. - 34%). Тенденцията найголям брой от молбите за закрила да бъдат
подавани в летните и есенните месеци на
годината се запазва.

За идентифициране на най-често срещаните
проблеми за достъпа на пазара на труда в
изследването взеха участие 33-ма респонденти, от
тях 12 участваха във фокус-група и 21 бяха
интервюирани. Лицата идват от различни
държави, като най-голяма част от тях са граждани
на Руската федерация, но присъстват и граждани
от Украйна, Афганистан, Сирия, Иран, Ирак, САЩ и
Палестина. Сред респондентите в интервютата са
представени различни поколения (от 24 до 64 г.),
а съотношението между мъже и жени е почти
равно (10 мъже и 11 жени) в интервютата, докато
във фокус групата взеха участие предимно жени.
Сред допитаните повече от половината работят в

- мрежа на ЕКП, предоставяща услуги на граждани на трети
държави. Целите на проекта са да подобри
сътрудничеството между местните власти и социалните
партньори (синдикати и работодатели) в осигуряването на
достъп до пазара на труда за ГТД. Българските партньори в
проекта са КНСБ и Асоциация за развитие за София.
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България, а в проведената фокус група поголямата част в момента са безработни. Различен
е и житейският опит в България на респондентите,
като някои от тях са едва от 3 месеца в страната,
докато други живеят в България вече няколко
години (между 1 и 20 години). Сред групата на
икономическите
мигранти
преимуществено
присъстват такива с висше или средно
образование,
в
това
число
завършили
магистратура или докторантура, докато сред
групата на търсещи и получили закрила
присъстват най-вече хора със завършено средно
образование, основно образование или без
образование. Секторите, в които работят
допитаните граждани на трети държави (ГТД), са
информационни
технологии,
комуникации,
медицина, наука, търговия, туризъм, финансов
сектор, обслужване на клиенти, неправителствен
сектор и немалка част в момента са без работа или
са без трудов опит.

както от граждани на страни с далеч по-различен
език от българския, така и сред граждани на
Руската федерация и Украйна.
Езикът се явява както пречка при намирането на
работа в България, така и най-често срещаният
проблем, свързан с условията на труд, като 17 от
21 респонденти са на това мнение.
Фигура 1: Най-често срещаните проблеми на ГТД,
свързани с условията на труд

Източник: 21 интервюта с ГТД – имигранти, търсещи и
получили закрила; възможен е повече от един отговор

Мнения и представи на ГТД за пазара на труда в
България
Сред допитаните ГТД, без значение от произход,
статут, години и професионален опит, най-често се
среща посочването на езиковата бариера като
основна пречка за тяхното интегриране в пазара
на труда в България. В този пункт влизат липсата
на курсове по български език за чужденци,
предлагани от държавни институции или
работодатели, от една страна, и липсата на
специалисти и консултанти сред институциите със
знание на език, близък до техния, от друга.
Проблемът с езиковата бариера е споменаван
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Хората, търсещи и получили международна
закрила,
отбелязват
неефективността
на
механизмите за навлизане в пазара на труда
(Фигура 2). В интервютата мнозинството от
посочените групи отбелязват, че не са били
включени в курсове за трудова ориентация, срещи
с работодатели, не знаят за програми и мерки за
запазване и насърчаване на заетостта и нямат
информация за свободни работни места.
Именно тези групи ГТД са най-уязвими при
навлизането в пазара на труда в България, а в
същото време изглежда, че интеграционната
политика не спомага достатъчно за адаптацията
им в българското общество и намирането на
работно място.
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Таблица 2: Кой Ви информира за Вашите трудови и
социално-осигурителни права?
Статут

Източник на информация

Имигранти

Интерн
ет
(8)

Директен
контакт с
фирма
(2)

Търсещи и
получили
закрила
лица

НПО

Близки и
познати,
работили
в
България
(3)

Близки и
познати,
работили в
България
(2)
ДАБ
(2)

Източник: обобщение на резултатите от интервютата и
брой респонденти, посочили конкретния източник на
информация

Фигура 2: Механизми за увеличаване на достъпа до
пазара на труда на търсещи и получили закрила

здравните
грижи
отношение.2

срещат

положително

Относно очакванията и реалността на трудовия
пазар в страната сред икономическите мигранти
се срещат амбивалентни мнения за работата,
заплащането и възможността за спестявания
(Фигура 3). Голяма част от допитаните са на
мнение, че работата е отговаряла на тяхната
квалификация и очаквания, но почти половината
от ГТД, отговорили на въпросите, са на мнение, че
заплащането се различава от това, което са
очаквали, а мнозинството от всички групи ГТД не
успяват да изпращат средства на свои близки в
родината им или да спестяват. Нито един от
допитаните в интервюта икономически мигранти
и бежанци не споменава за предлагане на
безплатен курс по български език от страна на
работодателя, а само трима споделят за курс за
придобиване на квалификация. Тези отговори
присъстват както сред дългосрочно наетите, така
и сред тези с краткосрочни и сезонни договори.
Фигура 3: Нагласи на ГТД за заетостта им в България

Източник: интервюта с респонденти - търсещи и
получили закрила
Относно
мнението
им
за
българското
законодателство и социалните грижи за приемане
на ГТД присъства относително отрицателно
виждане, че в нито една сфера законодателството
не е добре уредено. Най-много негативни оценки
има към административното законодателство и
здравните грижи, докато сред някои респонденти
личи задоволство от достъпа до пазара на труда и
жилищните политики. Сред търсещите и
получилите закрила се срещат противоположни
оценки спрямо тези на икономическите мигранти,
като по-отрицателно е мнението за жилищните
политики и достъпа до пазара на труда, докато

Източник: интервюта с 21 респонденти ГТД
Немалко от респондентите споделят, че по време
на кризата с COVID-19 са настъпили промени в
техния живот, като най-често икономическите
мигранти посочват трансформирането на
работното място към дистанционна работа от
вкъщи, но не липсват случаи сред всички групи
ГТД на съкращаване от работа, намаляване на

2

бел. ред. Поради разлики в законодателството в сферата
на достъп до здравеопазване за двете категории лица.
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заплащането, трудности при съвместяване на
личния и професионалния живот и нужда от
финансова подкрепа.
Мотиви и причини за наемане на ГТД
Недостигът на работници е сред основните
фактори, които затрудняват дейността на
компаниите, и е една от основните пречки за
навлизане на чуждестранни инвестиции. Пазарът
на труда е динамичен, но в условията на пандемия
претърпя турбуленция. През септември 20.8% от
работодателите в промишлеността изпитват
недостиг на работна сила, след като през м.
февруари те бяха 34.2% (НСИ, 2020).

Снимка: ВКБООН

Данните от проведеното изследване показват, че
повече от 2/3 от интервюираните работодатели се
затрудняват да си набавят подходящ персонал и
това е основната причина да се обърнат към ГТД.
Подобно е мнението на мениджърите от
туристическия сектор, според които основният
проблем в сектор „Туризъм“ е липсата на
мотивиран персонал и това се дължи на сезонния
характер на заетостта и по-ниското от средното за
страната трудово възнаграждение. Това е
причината да се търси алтернатива за наемане на
работници от трети държави, при това с по-нисък
стандарт. В нормална ситуация заетостта на ГТД в
сектора достига до 30 %, но в условията на
пандемия, с намален капацитет на работа,
значително се ограничава наемането на ГТД.
Според представители на консултантски фирми за
подбор на персонал бизнесът изпитва сериозен
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недостиг на работна ръка, но по време на
пандемия се свиват разходите за наемане на
служители. В настоящата ситуация интересът на
бизнеса към наемане на ГТД е понижен. Бизнесът
осъзнава, че в момента много български граждани
остават без работа и приоритетно се обръща
първо към тях. Освен това, сега се наблюдава
свиване на пазара на труда и изискванията на
работодателите към ГТД стават по-големи.
Приоритет е доброто владеене на български език,
ключови умения и документи за степен на
образование, професионален опит и нагласа да
останат за по-дълъг период в предприятието.
Мениджърите-представители на преработващата
промишленост, споделят, че за тях основният
проблем е недостигът на работна сила. Това е
причина през последните три години активно да
работят с неправителствени организации,
центрове за бежанци, бюра по труда и др., а от
2019 г. - с компании за назначаване на чужденци
от трети държави. Около 7% от персонала са
наетите лица ГТД. Фирмите осигуряват
допълнителни социални придобивки, жилищно
настаняване, карти за градски транспорт и др., за
да привлекат и задържат тези служители.
Интересът по отношение на наемането на
бежанци се повишава. През годините се
наблюдава спадане на предразсъдъците и
стереотипите за наемане на работа от страна на
работодателите. Все по-често работодателите
търсят алтернативни канали и начини за
обръщане към този вид групи, но все още са доста
предпазливи. Интересуват се по-скоро от
административно правни въпроси, имат нужда от
информация, имат нужда от кампании, които
могат да ги запознават с темата, за да се
преодоляват предизвикателствата. Около 1/5 от
работодателите, все още имат резерви към
търсещи и получили закрила. Изразява се
мнението, че България е транзитна страна и много
малка част от тях остават в страната трайно.
Инвестирането в тази група мигранти е рисковано,
защото не се очаква възвръщаемост на
средствата.
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Подбор на кадри
В повечето случаи за подбора на кадри
интервюираните лица посочват съдействието на
Агенция по заетостта (АЗ), като се използва
програмата за заетост на бежанци. Освен това те
изразяват удовлетвореност от участието в
организирани кариерни форуми от Каритас София,
БЧК и ВКБООН. Фирмите споделят, че се обръщат
за селектиране и препоръки към БЧК, Каритас
София, Съвет на жените бежанки в България,
КАТРО. Това показва, че неправителственият
сектор в България е пряко ангажиран с
изграждането на база данни на профилите на ГТД,
има изградено партньорство с АЗ и търси отговори
на предпочитанията на бизнеса. Според
търсеното на определени професии на пазара на
труда се формират два сегмента:
▪Висококвалифициран труд, изискващ високо
равнище на образование и иновативни умения. ITсекторът изпитва силен недостиг на работна сила
и там заплатите са конкурентни с европейските
нива. Това са високотехнологични сектори, с
високи инженерингови профили. Тези компании
нямат никакви пречки да наемат хора с различна
култура. Дори се приветства многообразието на
работното място, персонал от всяка точка на света.
▪Нискоквалифициран и непривлекателен за
местната работна сила труд. Тези работни месата
са в сферата на производството и услугите, където
се търсят ГТД за оператори на машини, работници
в склад, опаковчици, общи работници в
ресторанти, шивачи, строители, транспортни
работници. Заплатите не са по-ниски от тези на
всички останали работници, изпълняващи същата
дейност. С оглед да привлекат нови кандидати и
да ги задържат по-дълго на работа, компаниите
предлагат специфични социални придобивки като
безплатен транспорт, жилищно настаняване,
ваучери за храна, съдействат чрез общините за
записване на децата в детски градини и др.
Постигнатият през последните години напредък
за подобряване на интеграцията на мигрантите ще
се забавя, ако държавата не осигури достатъчно
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средства за по-бързото им включване на пазара на
труда, с което съответно да се допринесе за
развитие на икономиката. Неглижирането на
проблема би довело до нарастване на
безработицата и допълнително натоварване на
разходите на публичните фондове.
Резултатите от изследването показват, че
бизнесът дава индикации за желание и готовност
да работи с ГТД и ще положи усилия да се
възползва от тази допълнителна възможност за
справяне с недостига на работна ръка на пазара на
труда. За търсещите и получили закрила лица
включването им в трудовия процес е от ключово
значение за постигане на икономическа
независимост и тласък към нов живот и успешна
интеграция.

Препоръките за достъп до българския пазар на
труда се основават на обобщените от целевите
групи предложения и могат да се селектират в
следните посоки:
▪Законодателни промени за облекчаване и
улесняване на административните услуги.
Въвеждане на услуга тип „обслужване на едно
гише”, която може да се улесни значително
процеса, ако се осигури достъпът до информация
и на някои основни имигрантски езици английски, арабски, руски.
▪По-широко регионално разпростиране и
приложение на Наредбата за интеграция на
бежанците. На този етап тя има по-скоро
индикативен характер за общините.
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▪Активиране на Национална програма за заетост и
обучение на бежанци към АЗ. Оптимизиране с пошироки параметри (бежанци, пристигнали през
последните 5 години), тъй като броят хора,
пристигнали през последните 2 години, е много
малък, за да се възползват.
▪Възможност за онлайн подаване на документи и
комуникация
с
държавните
институции.
Формулярите, които ГТД попълват при подаване
на документи за разкриване на лична карта,
банкова сметка да бъдат двуезични, на български
и английски език.
▪Допълнителни програми и средства за
организиране на безплатни курсове по български
език и бързото обхващане на всички нуждаещи се.
Езиковата бариера и липсата на познания по
български език е водещ проблем и за самите
мигранти, и за работодателите при разглеждане
на техните кандидатури.
▪Програми за стимулиране и подкрепа на
работодателите, които организират или покриват
разходите за допълнително езиково обучение на
работното място. Програми за ментори и
допълнително стимулиране, тъй като менторите
играят много важна роля за адаптирането към
фирмената култура и трудов живот.
▪По-гъвкави форми на оценка и валидиране на
квалификацията и уменията. Като се има предвид
тяхното специфично положение, е необходимо да
отпадне изискването по ЗПУО за документално
доказване на образователна степен. Така ще се
улесни връзката с по-нататъшни образователни и
квалификационни програми, които в момента
изискват определено ниво на образование и
официален документ за доказването им.
▪Разработване на публична и достъпна платформа
на профилите на ГТД, които търсят работа,
включващи
техните
основни
умения,
образователни и професионални знания. Това би
помогнало за преодоляване на стереотипи и
предразсъдъци към самата целева група.
▪Организиране на кампании, форуми по региони и
общини с оглед повишаване на информираността
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на бизнеса. От важно значение е запознаването с
административните процедури за наемане на ГТД,
както и с възможностите, които предоставят
Програмата за заетост и обучение на бежанци и
ОП ,,Развитие на човешките ресурси”.
Конфедерацията на независимите синдикати в
България
(КНСБ)
е
най-голямата
неправителствена организация в България, в
която членуват повече от 280 000 синдикални
членове. Тя е наследник на 140-годишната
профсъюзна история в България.
От 1995 г. КНСБ е член на Европейската
конфедерация на профсъюзите, която е
институционален партньор на Европейската
комисия Представителите на КНСБ участват
активно
в
работата
на
Европейския
икономически и социален съвет и в
Международната организация на труда.
КНСБ обединява 35 федерации, синдикати и
съюзи от частния и публичен сектор и редица
асоциирани членове, а в страната има свои
представителства на областно и общинско
ниво. www.knsb-bg.org

18

Бежанците: днес и утре

Страни на произход:
Ирак - най-древната култура в човешката история
проф. Павел Павлович, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Междуречието от древността до разпространението на исляма
Ирак с право може да се гордее с най-древната
култура в човешката история. Корените ѝ
възхождат към легендарния културен герой
Гилгамеш, който управлява шумерския град
държава Урук в южната част на Междуречието в
предбиблейските времена на ранния династичен
период (2900–2350 г. пр. Хр.). Гилгамеш е
увековечен в пет шумерски поеми, известни като
Епос на Гилгамеш, които описват ненадминатите
подвизи на героя.

Изображение: Wikimedia Commons

Шумер е най-ранната месопотамска цивилизация,
която се заражда през неолита около 6500 г. пр.
Хр. и продължава съществуването си до 2334 г. пр.
Хр. Най-важните центрове на шумерската
цивилизация са градовете Урук, Ур и Лагаш в южен
Ирак. Основният поминък на населението е
земеделието. Обработваемите земи се напояват
от реките Тигър и Ефрат, първата от които е
прочута с честите си приливи. Причинените от тях
наводнения в земите на Междуречието залягат в
основата на библейските предания за Потопа.
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Населението на Шумер почита множество
божества; в представата му светът е създаден чрез
брачна връзка между мъжко и женско божество,
първото от които олицетворява прясната, а
второто – солената вода.
През 2334 г. пр. Хр. в Ирак се утвърждава
Акадската империя (2334–2218 г. пр. Хр). Нейният
основател и най-прочут владетел е Саргон от Акад
(2334–2284 пр. Хр.). Известен като Саргон Велики,
той успява да завоюва шумерските градове
държави и да създаде царство, което обхваща
Междуречието от Персийския залив на юг до
земите на днешен Диарбекир на север.
От времето на Саргон датират и първите сведения
за малкото селище Вавилон, разположено в
южните покрайнини на днешен Багдад. С течение
на времето Вавилон се превръща в столица на две
могъщи империи. Първата съществува между XIX
и XV в. пр. Хр., а втората достига зенита на
величието си през VII и VI в. пр. Хр. Най-прочутият
владетел на първата вавилонска династия е
Хамураби (ок. 1810 – ок. 1750 пр. Хр.). Освен
обширните
завоевания
в
района
на
Междуречието Хамураби е запомнен като един от
първите
законодатели
в
историята
на
човечеството. „Кодексът на Хамураби“ е изсечен
върху каменна стена от диорит, висока 2.25 м., и
се състои от 228 закона. Открит през 1901 г.,
кодексът се съхранява в парижкия Лувър.
Между 911 г. и 609 г. пр. Хр. Ирак е център на
Новоасирийската империя със столица Ниневия
близо до днешен Мосул. От 247 г. пр. Хр. до 224 г.
сл. Хр. Междуречието се намира под властта на
Партската империя. След края на партския период
Ирак става част от владенията на Сасанидската
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империя. Близо до днешен Багдад е разположена
столицата на Сасанидите, град Ктесифон.
Началото на сасанидското управление в Ирак
съвпада с постепенното проникване на номадски
племена от земите на Арабския полуостров на юг.
Скоро тези преселници се превръщат в
демографско и политическо предизвикателство за
владетелите на империята. За да се справят с
проблема, към средата на III в. сл. Хр.
сасанидските владетели се съюзяват с арабския
род на насридите, който основава свое княжество
с център град Хирана юг от Ктесифон. Княжеството
се превръща във влиятелен политически и
културен център, който предпазва Сасанидската
империя от арабските набези от юг и насърчава
част от номадите да се заселят в североизточна
Арабия и южен Ирак. Дворецът на хирските князе,
Хауарнак,
пленява
въображението
на
несвикналите с градския разкош номади, а
богатите местни родове насърчават поетичното
изкуство на пустинните обитатели.
Ирак през ранноислямския период
В началото на VII в. сл. Хр. сасанидският владетел
(шаханшах) Хосров II (упр. 591–628) извършва
стратегическа грешка, която ще се окаже гибелна
за империята. Той унищожава княжеството в Хира
и налага пряко сасанидско управление над земите
му. Така Сасанидите се изправят пред
предизвикателството сами да спират зачестилите
номадски набези от юг.
През месец юли 634 г. арабите под
предводителството на именития пълководец
Халид ибн ал-Уалид нахлуват в Месопотамия и
скоро превземат град Хира. Две години по-късно,
през декември 636 г., те разгромяват сасанидската
армия в прочутата битка ал-Кадисия близо до
имперската столица Ктесифон. Падането на
столицата не закъснява: тя е превзета от арабите
през април 637 г., с което е подписана смъртната
присъда на Сасанидската държава.
По време на краткото управление на братовчеда
на пророка Мухаммад, Али ибн Аби Талиб (упр.
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656–661) Ирак става център на съдбовни
политически събития. В земите на Ирак и Сирия се
разиграва първата гражданска война в исляма,
главните участници в която са халифът Али и
управителят на Сирия Муауия ибн Аби Суфян.
Муауия обвинява Али, че с бездействието си е
допринесъл за гибелта на предния халиф, Усман
ибн Аффан (упр. 644–656), който е роднина на
Муауия от рода на Умаядите. В началото на 657 г.
Али мести столицата на държавата от Медина в
град Куфа в централен Ирак. През юли 657 г. Али и
Муауия се сблъскват в кръвопролитно сражение в
местността Сиффин на границата между Ирак и
Сирия, северозападно от гр. Ракка. Макар че
сражението завършва без победител, Али губи
инициативата в борбата си с Муауия, а съгласието
му да прекрати битката в момента, когато тя
изглежда спечелена от неговите привърженици,
води до разцепление сред тях. През януари 661 г.
Али е посечен в Куфа от един от отцепниците
(хариджити). С това идва краят на т. нар.
„Праведен халифат“ и започва управлението на
Умаядите (661–750). Първата гражданска война
става причина за непоправимо разцепление сред
арабомюсюлманската общност, което дава начало
на оформянето на три непримирими партии:
шиитите (последователите на Али), техните
врагове, сунитите, и отцепниците от лагера на Али,
хариджитите, които смятат всички останали
мюсюлмани за неверници и дори езичници.
Ирак – център на Аббасидската империя
Между 747 и 750 арабомюсюлманската империя е
разтърсена от нова, трета, гражданска война. В
земите на Иран и Ирак срещу Умаядите въстават
Аббасидите. Известни като „почернените“ заради
черните си дрехи и черните знамена с надпис
„Аллах е велик“, Аббасидите успяват да разгромят
умаядските войски и през 750 г. слагат край на
Умаядския халифат. Започва нова епоха, известна
като Аббасидски халифат (750–1258). Център на
новата империя става гр. Багдад, който е построен
от прочутия аббасидски халиф Абу Джафар алМансур (упр. 754–775).
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През ранния аббасидски период (750–850) Ирак
става център на науките, които процъфтяват в три
града.
Град Басра, разположен в устието на Персийския
залив в южен Ирак, е основан през 636 г. в
управлението на праведния халиф Умар ибн алХаттаб (упр. 634–644). Първоначално замислен
като гарнизонен център за осъществяване на
завоевания на изток в Иран, градът скоро се
превръща в научно средище. През втората
половина на VII и началото на VIII в. сл. Хр. тук
живее прочутият учен ал-Хасан от Басра (642–728),
който е един от най-ранните мюсюлмански
теолози. Ал-Хасан е известен с разсъжденията си
за свободата на волята и предопределението и
природата на доброто и злото. Към края на живота
на
ал-Хасан
в
града
се
заражда
рационалистичното учение на мутазилитите. То е
основано от басрийските учени Уасил ибн Ата
(699–748) и Амр ибн Убайд (поч. 761).
Мутазилитите вярват в свободата на човешката
воля и са прочути с рационалистичния си метод за
разрешаване на заплетени богословски спорове.
Куфа е град в централен Ирак. Основан е през 637
г. като гарнизон за зимуване на арабските войски.
Градът е отрано известен като средище на
поддръжниците на Али. През VIII в. се прочува с
граматичната си школа, която съперничи на
школите в Басра и Багдад. В Куфа живее и работи
прочутия юрист Абу Ханифа ибн ан-Нуман (699–
767), с когото по-късно се обвързва една от
четирите правни школи в суннитския ислям.
Скоро след основаването си от халифа ал-Мансур
Багдад се превръща в най-голямото научно
средище на империята. През VIII и IX в. в града
работят известни граматици, юристи и богослови.
След тях е Ахмад ибн Ханбал (164–241/780–855),
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родоначалник на ханбалитската школа в
суннитското правознание. Ибн Ханбал се прочува
с идеологическия си конфликт с аббасидските
халифи, които през периода 833–849 г. се опитват
да наложат на богословите рационалистичното
учение, че Божието слово (Коранът) е сътворено,
а не извечно. Победата на Ибн Ханбал и неговите
последователи, известни като „хората на
преданието“, е ключова за формирането на
суннитския ислям. До ден днешен суннитите
отдават предпочитание на текста на Корана и
преданията за пророка Мухаммад пред
рационалното съждение по богословските и
правните въпроси.
Ирак след средата на IX в.
Средата на IX в. е белязана от упадък на
халифската институция. Аббасидските халифи
попадат под властта на тюркските роби
гвардейци, които сменят халифа по своя прищявка
и с това накърняват авторитета му като „повелител
на правоверните“. До края на своята история
аббасидския халифат рядко успява да се освободи
от властта на външни сили. От 945 г. до 1055 г.
Багдад е в ръцете на шиитската династия на
Буидите от Дайлам (североизточен Иран). От 1055
до 1118 г. градът е под властта на Селджуките.
След кратко възмогване на Аббасидите през XII в.,
от началото на XIII в. в страната зачестяват
нахлуванията на монголите. През 1258 г. те
превземат Багдад и убиват последния аббасидски
халиф в Ирак, ал-Мустасим.
От 1533 г. до 1918 г. Ирак е част от Османската
империя. След края на Първата световна война
Ирак се обособява като самостоятелна държава.
След дванадесетгодишен британски мандат
(1920–1932) страната получава независимост и
става член на Обществото на народите.
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Думата имат практиците:
Това, което вие ни дадохте, е надежда
Диана Димова, Фондация „Мисия Криле“
Диана, здравейте, благодарим
за възможността да почерпим
от Вашия опит и работата на
Фондация „Мисия Криле“. Бихте
ли
се
представили
за
читателите на Академичния
бюлетин?
Завършила съм бакалавърска и магистърска
степен по социална работа в Пловдивския
университет и може да се каже, че целият ми
съзнателен, професионален живот е в тази сфера.
Това са вече 22 години в подкрепа на деца и
семейства, които са в уязвима ситуация. Работата
с бежанци е нещо, което се появи спонтанно,
първоначално съм участвала като доброволец
пет-шест години от първата вълна през 2013 г. В
началото на 2019 г. получихме покана от УНИЦЕФ
да започнем един систематичен проект за
идентифициране и подкрепа на жертви на
насилие, основано на пола, сред търсещите
закрила, бежанците и мигрантите. Така, дейността
ни започна и продължи да се задълбочава и в тази
посока, до откриването на консултативен център в
Харманли през март 2020 г. В Стара Загора имаме
комплекс за социални услуги за семейства. Ние
сме лицензиран доставчик на социални услуги за
лица във висок риск; майки с малки деца;
търсещите убежище. Дейностите ни са много
интензивни. Работим с колеги психолози,
социални работници, стремим се с нашата
експертиза да бъдем полезни.
Кажете още малко за програмата по социална
работа в Пловдивския университет, която сте
завършили.
Ние бяхме първият випуск на тази специалност
„Социални дейности“ в Пловдивския университет.
Това, което ме привлече, е желанието ми да
помагам на деца и семейства. Може да се каже, че
съм от зората на развиването на тази професия в
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страната, социалната работа. Имам няколко
специализации. Едни от най-ценните и полезните
за мен са професионалният ми курс по супервизия
към Института по социални дейности и практики и
първо ниво „Семейно консултиране“ към
Института по фамилна терапия, където
продължавам второто ниво „Фамилна терапия“.
Така с развиване на различни компетенции се
опитвам да бъда полезна на хората.
А как точно започнахте да работите с
бежанци?
Темата се появи през 2013 г., в края на лятото,
когато започна първата вълна, никога преди това
по никакъв начин не съм се докосвала до тази
проблематика. Беше ново и за мен. Някакъв личен
импулс в ситуация, в която видях, че хора бедстват
и имат нужда от помощ, и се включих, никой от нас
не е мислил, че това ще се развие и в
професионален план. Искахме да бъдем на първа
линия и да помогнем на хората и така шест години
много интензивно. Работила съм изцяло като
доброволец. Ние бяхме една група от около 20
човека в Стара Загора, които активно се
въвлякохме на място в Харманли и тук в нашия
град. В един момент имаше около 300 човека,
които живееха на външни адреси в Стара Загора.
Много от дейностите ни тогава се прехвърлиха тук
на
място.
Помагахме
на
получилите
международна закрила да се устроят, да намерят
работа, имаше хора със заболявания, бременни,
най-различни ситуации, регистрация в полицията,
изгубени деца, какво ли не.
А бихте ли разказала за този импулс за
мобилизация тогава през 2013 г.?
Аз никога няма да забравя как една сутрин се
събудих, мои познати във Фейсбук бяха качили
клипчета на деца, които буквално умираха от
химическите атаки в Сирия, които се бяха случили
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на 21 август 2013 г., значи това е било на 22-ри
сутринта. Това толкова ме шокира, влязох в
YouTube и започнах да търся какво се е случило.
Имаше над 200 клипа на умиращи хора, много от
тях деца, от тези химически атаки. Това нещо
повече от 10 дена беше толкова живо пред очите
ми, че аз просто дори не можех да спя, толкова
ярка за мен беше цялата картина. Следях
новините и един ден казаха, че хората са
започнали да пристигат на границата, бежанци да
търсят убежище, започнало беше настаняването в
едно бивше военно поделение в Харманли. Имам
колеги от социалната служба в Харманли, с които
работим по други случаи на трафик през годините.
Те са настанявали хора при мен и аз очаквах
просто да ми се обадят, за да потърсят помощ. И
това се случи, няколко дни след това те ми се
обадиха. Казаха, че имат 150 човека, нямат какво
да ядат, че буквално полицаите дори се грижат за
изхранването им на полеви условия. Това много
ме шокира и разстрои. Обадих се на различни
приятели, някои бяха тогава в Щатите, други бяха
тук, писах няколко имейла и казах, че имам нужда
някой да ме подкрепи да отидем, че са
пристигнали бежанци, че има хора, които страдат
и имат нужда. И на 30 септември си спомням или
малко по-рано, това беше първият момент, когато
ние отидохме в Харманли. И оттогава се започна.
Хората бяха във военни палатки, постоянно
докарваха нови и нови хора. Беше някаква тотална
трагедия. И така всъщност за мен всичко тръгна от
един импулс и обаждане на подходящите хора.
После се включихме в това неформално движение
във Фейсбук „Приятели на бежанците“,
направихме си наша група „Приятели на
бежанците – Стара Загора“ и тя продължава да е
много активна. Това е една група от доброволци,
които винаги са на линия и са съпричастни и
готови да се включват и да помагат. И много ни се
иска да съхраним този идеал, да не го
институционализираме с нашите проекти, да
запазим фокуса, да сме близо до тези хора, които
наистина най-много се нуждаят.
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Снимка: Мисия Криле

А какво се случи с тези 300 човека, които се
прехвърлиха от Харманли в Стара Загора?
Някои си намериха жилища, тук има арабска
общност, която ги подкрепяше, търсеше им
апартаменти и ние бяхме тук и помагахме
хуманитарно с всякакви възможности, които
имахме. Наехме си помещение за склад, където
приемахме хуманитарна помощ от различни
организации и приятелски кръгове, пристигаща от
Западна Европа, които изпращаха храни и дрехи
от първа необходимост, одеяла, за да помагаме на
тези хора. Повечето от тях заминаха. Имаше
такива, които направиха опит да останат годинадве, намериха си работа. Имаше хора с много
хубави професии, искаха да си намерят работа, но
не успяха да се задържат повече от година-две и
всички те заминаха за Западна Европа. Една от
задачите ни освен пряко да се въвличаме, като
помагаме на конкретни хора да се справят с
трудни житейски ситуации, е да променяме
нагласите в обществото към бежанците, да
привличаме съмишленици, защото колкото и да
се опитваш да помогнеш на един човек, той ще се
придвижи две-три стъпки напред и ще продължи
сам. Нашата идея е да променим средата,
контекста, отношението на хората.
Какво според Вас е важно да се знае за
социалната работа?
Социалната работа е фокусирана върху това да
овластява, тя има основна задача да помогне на
хората да станат самостоятелни и независими.
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Ние не сме полезни, когато дълги години стоим до
тези хора като патерица. Това е парадоксът на
нашата професия – да останем без клиенти. Ние се
борим за това, но няма как да се случи, защото
винаги има изоставени деца, има хора, които са в
криза. Нашата задача е да привлечем повече
съмишленици, ресурси, подкрепа, за да можем да
се справим по-лесно с тези предизвикателства.
Най-трудното за нас, ние много сме си говорили и
с групата от доброволци, е да се справим с
очакванията и нагласите ни, че тези хора ще
останат тук, че ние ще изградим приятелства, че
ще видим как се развиват, как децата им растат.
Имаше хора, на които децата се родиха тук,
кръстиха ги на доброволците даже в знак на
благодарност, което беше един много силен жест,
но тези хора си заминаваха. Мислила съм си много
пъти колко е важно да приемеш дори една среща
с човека като съдбовна, защото тези пет минути,
този един час, може да промени живота на човека,
той да види, да усети, че има някой, който го
приема като равен, че е добре дошъл, че има
надежда и да бъде окуражен, че може да
продължи пътя си и да намери място, което да
усети като дом. Всички те остават някъде там, в
спомените ни, в снимките ни, припомняме си,
говорим си за тях. Затова е толкова важно, докато
са тук и сега, да им дадем малко добро
отношение, малко грижа и да ги окуражим по
пътя, по който те сами са избрали да вървят.
А каква е ситуацията с бежанците в момента?
Сега работим с доста бежанци, които са избрали
България за постоянен дом, което е различно от
преди и това са най-вече хора, които не са от
Сирия, те са от Пакистан, Афганистан, Иран, Ирак,
Северна Африка. Изглежда те нямат такава силна
общност в Западна Европа както сирийците в
Германия и много от тях казват, че просто търсят
сигурно място. И първата сигурна държава по пътя
им, това е България, и много от тях са се устроили
тук, децата им учат, хората си работят, борят се за
правата си, така че сега подкрепяме тях,
изграждаме даже и приятелства.
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Като организация на терен Вие сте изложени на
постоянна динамика и адаптация. От какво
зависи Вашата работа?
Нашата работа зависи от това, което се случва в
региона в международен план и в страните им на
произход. Когато се случи някакво събитие,
примерно, сега си спомням миналия януари
месец [2020 г.], когато имаше сериозен конфликт
между САЩ и Иран, имаше вълна от иранци, които
срещахме повече. Когато малко по-рано по т. нар.
Балкански маршрут главно се придвижваха
търсещите закрила, те не минаваха през нашия
регион и потокът намаля. Има периоди, в които
има повече хора от Северна Африка, от
Афганистан, повече непридружени младежи,
които са от Афганистан, Пакистан, които говорят
по-редки езици, за които трудно успяваме да
намираме преводачи. Освен външни събития има
и събития на национално ниво, които се
отразяват. Заради една промяна в Закона за
убежището и бежанците през есента на миналата
година сега хора, получили статут, са принудени
да напускат по-бързо центровете на ДАБ след
връчване на решението. Така през декември 2020
г. броят на хората, които бяха на външни адреси,
беше около 100 души в Харманли. Много от тях
наистина останаха на улицата. И в момента ние се
налага да фокусираме дейностите си в това да им
помогнем да намерят жилища, където да се
приютят, купуваме матраци, одеяла, чорапи и се
чудим често кой къде да го настаним. Много им е
трудно.
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Това е трудна ситуация, в която много
продължават пътя си. Споделяли ли са с Вас какво
им пречи да останат в България?
Това, което им пречи да останат тук, е, че те не
могат да видят перспективи в страната, защото
ние нямаме реална държавна политика за
интеграция за бежанците в момента, в който
получиш решението от Агенция за бежанците, ти
си на улицата, абсолютно на улицата, няма ли кой
да ти помогне - приятел, общност, църква, НПО,
просто си на улицата, те просто не могат да видят
перспектива. Няма политика, която да ги поеме
след центъра и да им каже, ето, тук сега ще имаш
шест месеца платено жилище, имаш 3-4-5
възможности за работа, дай да ти видим
квалификацията, в кой град искаш да отидеш,
може в съседния град, няма такова нещо. Тези,
които остават, успяват да се закрепят някъде, да
намерят работа и имат някаква общност помежду
си, те си помагат много, или пък са се свързали с
някоя църква, организация, завързали са
приятелства, които са създали тук и това им е дало
някакъв смисъл да останат. България няма
истинска политика за интеграция на бежанци,
защото това означава да правим целенасочени
усилия тези хора да останат тук. А всички искат те
да си заминат колкото се може по-бързо, като ние
сме транзитен район за тях. И цялата ни политика
е изградена на тази концепция, че ние сме
транзитна държава и няма много смисъл да
влагаме усилия, за да ги интегрираме.
Работата Ви не е лесна, как се справяте,
разкажете как реално работи екипът Ви?
Имаме организиран график, в който се случват
различни дейности. Най-общо казано, ние
предоставяме различен тип консултиране. Имаме
медицински екип, медицинска сестра и педиатър,
които осъществяват здравни консултации в нашия
офис в Харманли, както и мобилна медицинска
сестра, когато имаме такава нужда. Имаме екип за
терапевтична помощ, в който са няколко колеги,
предоставящи психологическа подкрепа на
търсещите закрила. Работят терапевтично по
заявки, онлайн на място, в групи, индивидуално,
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най-вече фокусът е възстановяване след
травматични събития, тъй като това е най-често
срещаният проблем изобщо в работата ни с тези
хора. Те имат различни симптоми, загуби в живота
си, за които не е лесно да говорят. Имаме екип,
който извършва директни дейности по
овластяване и застъпничество, там са социалните
работници, там съм включена повече и аз. Целият
ни график е мобилен, имаме хора, които пътуват
от други населени места, имаме преводачи, някои
от които работят само дистанционно, които са от
специфични езици, имаме и колеги преводачи,
които работят в Харманли с нашия екип и
превеждат и за нас, и за други организации.
Радваме се, че един от тези колеги е представител
на целевата ни група, той е бежанец, човек, който
е търсил и получил хуманитарен статут в страната.

Снимка: Мисия Криле

Той работи на пълен работен ден при нас като
културен медиатор и преводач, координира
дейностите ни в Харманли и е много полезен в
работата с бежанци. Броят на екипа ни вече е
около 16 човека. Основната ни дейност е по
застъпничество и овластяване. По застъпничество
работим в много тясно сътрудничество с Център
за правна помощ „Глас в България“. С тях
изпълняваме съвместни проекти, те защитават и
наши случаи, ние пишем експертни становища,
както за наши, така и за техни случаи, по които
работим. Явяваме се в съда, защитаваме тези хора
с различна експертиза, доказваме уязвимост, найдобрия интерес на децата. Имаме немалко
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прецеденти – обърнати дела, в които Държавната
агенция за бежанците се е произнесла, че дадено
лице не се нуждае се от закрила, но съдията
преценя от защитата по случая, че това е уязвим
човек и следва да бъдат преразгледани
внимателно дадените от ДАБ и нас аргументи.
Имаме около 15 такива случая, в които на хора от
Афганистан, Иран, Ирак и други производствата са
обърнати в техен интерес. Това е изключително
важен пробив с нашите партньори от правните
организации, с които работим – „Глас в България“
и Българския хелзинкски комитет.
Така че сме много удовлетворени, че си
изградихме екип, който е достатъчно гъвкав,
работи на график, и така успяваме да предоставим
палитра от услуги в подкрепа на тези лица.

Снимка: Мисия Криле

Казахте, че от миналата година имате и
координатор в Харманли? Разкажете ни за
работата на място?
Да, нашият колега Хамид е човекът, за който
споменах по-рано. Той е член на Бежанския
консултативен съвет, също така, към Върховния
комисариат за бежанците в България. Той е
нашият човек, който е всеки ден там на терен.
Непрекъснато ни подава информация и
организира цялостната ни дейност на място, освен
че е и преводач и културен медиатор. Покрай
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пандемията развихме много умения за онлайн
работа, макар че не сме спрели да пътуваме и
работим и на място, но има и терапевтични сесии,
които се правят онлайн. Има и правни
консултации, които се правят онлайн, но
социалната подкрепа и хуманитарната работа ние
сме я изнесли на място. Там има местен бежански
съвет, една неформална група, организирана от
бежанци, в която и Хамид участва. Те почти изцяло
са поели хуманитарната работа, правим им
доставки, превеждаме им средства, те решават
какво е най-нужно, обсъждаме, купуват, повече ги
овластяваме в тази посока. Имаме намерение да
разширим дейността и да позиционираме поголям екип, който да е от местната общност, да
въвлечем и други бежанци. Стремим се да
осигурим по-голяма устойчивост във времето на
нашите услуги. Не знаем дали ще успеем, много
зависи от финансовата подкрепа на нашите
финансиращи
партньори
и
организации.
Изключително полезно партньорство имаме с
УНИЦЕФ, благодарение на които се случват
прекрасни неща в Харманли – достигаме и
помагаме на най-уязвимите – жертвите на
насилие, основано на пола. Имаме подкрепата и
на организации, които ни помагат да посрещнем
спешните хуманитарни нужди на бежанците и
мигрантите – Фонд „Обединени срещу Covid-19“,
чрез Български дарителски форум; Програма
„Ирис“ към Фондация „Работилница за
граждански инициативи; Фондация „BeCause”;
Фондация „King Baudouin” и много други.
Безценна е помощта на всички тях. Не бихме
могли да се справим без тази подкрепа.
„Мисия Криле“ има мисия и тя е да дава криле на
онези, които са ги изгубили или са им били отнети.
Сред тях са и бежанците. Когато те видят
надеждата отново за себе си чрез нашата работа,
намираме и ние смисъл да продължаваме. Никога
няма да забравя нещо, което ми каза един
бежанец от Сирия преди няколко години, когато
работихме с него. Той каза: „Диана, ние нямаме
толкова нужда от това, което вие правите за нас,
ние сме ви много благодарни за дрехите, храната,
за лекарствата, но ние нямаме толкова голяма
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нужда от това. Това, което вие ни дадохте, е
надежда. От това ние имаме най-много нужда
сега. И това е нещото, което нас ни държи“. В тези
моменти съм си давала сметка колко е важно това
за тях. Защото това са хора, които са изгубили дом,
родина, семейства, близки хора и ние ги
приемаме като равни. Нашето собствено
разбиране е, че те са експерти на техните
собствени проблеми. Ние по-скоро се опитваме
да улесним личната промяна, която самите те
искат да постигнат, независимо какъв път ще
изберат.
В Стара Загора е Тракийският университет, дали
сте в контакт с преподаватели, студенти от
университета?
Като екип имаме опит със стажантски практики на
студенти по социална работа към Педагогическия
факултет. Работим с колеги от специалност
„Социална педагогика“ от няколко години. Те са
също сега в пандемична ситуация и не са ни
търсили, но ние продължаваме да сме отворени
за съвместна работа и партньорство. Работата със
студенти е много застъпена при нас. В момента
имаме млад колега от Стара Загора, която прави
докторантура „Психология“ в Англия, тя
практикува при нас директно с клиенти. Имаме
две момичета от Германия, социални работници,
които са на стаж при нас шест месеца, едното
момиче е по Еразъм, другото е с държавна
издръжка от университет в Германия, те също се
включват в дейности и с бежанци. А с
преподаватели от университета поддържаме
връзка и сме заявили, че сме отворени и могат да
разчитат на нас като база за студентски стажове,
практики, инициативи.
А какъв тип експертиза Ви е нужен и Ви липсва?
С намирането на преводачи от редки езици ни е
доста трудно, като например от пащу. Освен това
има специфики в културата, чувствителност за
които екипите трябва да развиват непрекъснато,
за да може да сме адекватни. Затова за мен едно
от най-добрите неща е в такива организации като
нас задължително да се включват и представители
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на целевата група, няма как ние да знаем кое е
най-добро за тях.

Снимка: Мисия Криле

Бихте ли разказала една позитивна история за
край на нашия разговор?
Няма да забравя едно момче от Кюстендил,
производител на картофи, в края на април
миналата година, късно вечерта докара един
камион картофи, 2300 кг. за бежанците и за
нуждаещите се, и се прибра обратно, това е
страшно много път - пет часа в едната и в другата
посока. Беше на моя рожден ден. Отзоваха се
много доброволци да помогнат да разтоварим
дарението. Ние му предложихме да остане, но той
каза, че трябва да се прибере, защото на
следващия ден е на работа. Много бях
впечатлена, един млад човек на около 30 години,
който искаше да дари едно голямо количество от
продукцията си за най-нуждаещите се. Той се
оказа приятел на наша партньорска организация –
Сдружение „Изследовател“, с които работим по
много инициативи. Те ни подкрепиха много в този
труден за бежанците момент.
Такива примери мен много ме вдъхновяват,
защото тогава разбираме, че не сме сами. Да, ние
много често използваме тази фраза – „една птичка
пролет не прави“, но всъщност, ако обърнем и
погледнем нещата по друг начин, можем да
кажем, че „пролетта започва с една птичка“. За нас
е привилегия да работим с бежанци. Виждаме
смисъл във всичко това, което правим. Каузата е
винаги пред нас и ние ще продължаваме да
търсим начини да сме полезни.
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Правен консултант:
Алтернативи на имиграционното задържане
Десислава Тодорова, Център за правна помощ ,,Глас в България”
Имиграционното задържане
се изпълнява въз основа на
административна заповед,
издадена от властите с
мотива,
че
чужденецът
пребивава
без
валидно
разрешение,
и
те
предприемат действия по
връщането му в страната на
произход или трета страна. Като краен резултат
обаче имиграционното задържане има ефекта на
задържане за извършено престъпление по
наказателното право. Чужденците в процес на
имиграционно задържане се настаняват в
помещения от затворен тип, които имат всички
характеристики на заведение за лишаване от
свобода.
Когато на фона на развиващата се пандемия с
COVID-19 през март 2020 г. законодателят прие
Закона за мерките и действията по време на
извънредното
положение,
се
спряха
процесуалните срокове по съдебни дела. За
периода на обявеното извънредно положение
разглеждането на жалби от съдилищата и
насрочените съдебни дела бяха на практика
замразени. Законът за извънредното положение
допусна само няколко изключения като
разглеждането от съда на законосъобразността на
наложените „мерки за принуда“ с цел да бъде
продължен контрола на законосъобразността на
задържането на лица, за които има данни за
извършено от тях престъпление. Имиграционното
задържане обаче остана извън кръга от
предвидените изключения. По този начин
възникна парадоксалната и неправомерна
ситуация, при които чужденците, задържани и на
практика лишени от свобода на административноправно основание, нямаха достъп до правосъдие.
За периода на извънредното положение, което
претърпя и удължаване, чуждите граждани
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нямаха възможност да обжалват задържането си.
Законосъобразността на тяхното задържане
остана де факто без съдебен контрол. Тази
ситуация обаче доказа в още по-голяма степен
необходимостта
от
алтернативи
на
имиграционното задържане.
Как законът урежда имиграционното задържане?
Действащото българско законодателство урежда
условията на имиграционното задържане в Закона
за чужденците в Р. България (ЗЧРБ). ЗЧРБ съдържа
разпоредби, регулиращи достъпа до, престоя на и
извеждането от територията на Р. България по
отношение на гражданите на трети страни, т.е. на
страни извън ЕС, и не се отнася за търсещи
закрила лица.
Текстът на закона не използва нито един от
международно възприетите термини, като
административно или имиграционно задържане,
а вместо това използва термина ,,настаняване”.
Помещенията, в които се задържат чуждите
граждани, са описани като ,,специални домове за
временно настаняване на чужденци” (СДВНЧ).
Тези ,,специални домове” са помещения от
затворен тип към Дирекция ,,Миграция” към
Министерството на вътрешните работи (МВР).
Задържането с цел депортация се налага за
период от шест месеца, с възможност за
максимално удължаване до 18 месеца.
Чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ упоменава ,,опасност от
укриване” и ,,възпрепятстване на изпълнението
на заповедта за връщане” като единствени
условия, при които може да се приложи мярката
задържане. Въпреки че законът не предвижда
задържане поради неустановена самоличност, за
чуждите граждани без документи, респективно
без установена самоличност, се счита, че има риск
от укриване.
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Кои са законовите алтернативи на
имиграционното задържане?

или в съвкупност, когато има пречки пред това
чужденецът да напусне страната незабавно.

Първоначално ЗЧРБ предвиждаше само една
мярка за алтернатива на задържането в СДВНЧ,
състояща се в изискване чуждите граждани да се
явяват седмично в съответното управление на
МВР по места – вид подписка. Задължението за
редовно явяване пред властите на практика
обикновено се комбинира с мярката за
пребиваване на външен адрес, предоставен от
частно лице. Това лице може да стане гарант на
чужденеца чрез предоставяне на жилище и
финансова издръжка. Гарантът следва да бъде
български гражданин или законно пребиваващ
чужденец в страната. Той трябва да удостовери
възможността си да осигури издръжката на
лицето в размер не по-малък от минималната
работна заплата за страната, например чрез
трудов договор. Гарантът предоставя и
доказателства за собственост на жилището, което
ще бъде външният адрес за пребиваване на
чужденеца. Ако гарантът не е собственик на
жилището, се изисква съгласие от собственика
чрез нотариално заверена декларация. От самия
текст на закона не става ясно дали организации
респ. юридически лица могат да станат гаранти.

Приложимост и ефективност на законово
установените алтернативи

С измененията на ЗЧРБ от 2017 г. се въведоха
други две алтернативни мерки, в чл. 44, ал. 5 от
ЗЧРБ. Тези две алтернативи се състоят от парична
гаранция (един вид залог) и предаване на
документ за пътуване или за самоличност, като и
двете представляват тип гаранция. При паричната
гаранция чужденецът внася лично или чрез трето
лице парична гаранция в размер от 500 до 5000
лв., съобразен с разноските за изпълнение на
връщането или експулсирането на чуждестранния
гражданин. Сумата се внася в 3-дневен срок от
връчването на заповедта за наложената
обезпечителна мярка. При документния залог
чужденецът предава валиден паспорт или друг
документ за пътуване в чужбина, който получава
обратно при изпълнение на връщането или
експулсирането. Законът предполага тези мерки
да бъдат прилагани алтернативно, поединично
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Доколко обаче наличните в закона алтернативи на
задържането могат да бъдат състоятелни в
дългосрочен план? На пръв поглед временното
положение на гражданин на трета страна,
подлежащ на задържане, може често да се
проточи във времето. Доколко един човек може в
дългосрочен план да живее на ежеседмична
подписка? Какво се случва с хората със
специфични потребности и уязвимости?
При алтернативата да пребивава на външен
адрес, предоставен от гарант, мярката е най-вече
приложима, когато гражданинът на трета страна е
пребивавал в страната известно време и има
изградени връзки в общността. Пример за това са
случаите, когато лицето е започнало да работи,
докато трае процедурата му за закрила или е
създало семейни връзки. При един окончателен
отказ за предоставяне на убежище бивш
работодател или колеги, или приятели/семейство
е възможно да се съгласят да станат гарант. За
новопристигнали чужденци обаче алтернативата
на пребиваване на външен адрес е трудно
осъществима поради липса на изградени връзки в
общността. Освен това чуждият гражданин е
изцяло зависим от добрата воля и материалното
положение на гаранта, така че последният да е в
състояние да предостави жилище и финансова
издръжка. Особено в ситуация на влошаваща се
икономическа конюнктура възможностите да се
намери гарант стават по-ограничени. В
дългосрочен план е и твърде възможно гарантът
да реши да се откаже или да няма обективна
възможност да поддържа алтернативната мярка
за чуждия гражданин.
Алтернативите на документния залог и паричната
гаранция не са подходящи за самостоятелно
прилагане. При тези мерки остават отново
изискванията за подсигуряване на легитимно
жилище и издръжка.
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Като цяло, при предвидените в закона
алтернативи на задържането възниква не само
въпросът за тяхната достъпност, но и за това какво
се случва междувременно с чужденците, които са
изпълнили условията на алтернативната мярка.
Ползвайки се с алтернативите на задържане,
граждани на трети страни нямат легален достъп
до пазара на труда. Възможността за работа е
основен механизъм за интеграция. Тя е
възможност лицето да се издържа самостоятелно,
да има източници на доходи, което да им помогне
в преодоляване на изначалните трудности в
намирането на жилище. Чужденците в България
се сблъскват с различни препятствия в
намирането и запазването на сигурно жилище за
себе си и за своите семейства. Много важно е
това, че ако чуждият гражданин не е задържан в
СДВНЧ, но няма документи за самоличност и
пребиваване, то той не може законно да работи и
да посреща основните си нужди, вкл. от жилище.
Също така, ако той или тя не разполагат с
документи за самоличност, то българските
наемодатели не са склонни да сключат официален
договор за наем с този човек. Това може частично
да се дължи на факта, че те се страхуват да не
понесат наказателна отговорност за оказване на
помощ на незаконно пребиваващи чужденци за
лична икономическа изгода във връзка с
пребиваването или транзита на чужденците (вж.
чл. 281 от Наказателния кодекс).
Какви са пътищата за алтернативи и нови
решения?
За периода от 2017 г. до настоящия момент
Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)
изпълнява два поредни пилотни проекта с фокус
алтернативи на задържане в общността,
финансиран от Мрежата на европейските
фондации (NEF) чрез Европейската програма за
интеграция и миграция (EPIM). Първият пилотен
проект бе изпълнен в партньорство с Български
адвокати за правата на човека (БАПЧ), а вторият с
Каритас София. Целта на пилотните проекти бе да
се осъществи застъпничество за ограничаване на
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имиграционното задържане в България и то да се
използва
само
като
крайна
мярка,
пропорционално и до минималната необходима
законоустановена степен. Проектите също така
целят да окуражат пълното прекратяване на
задържането на мигранти от уязвими групи и да
спомогне за предотвратяването на (повторно)
задържане на мигранти в риск чрез правна и
социална
подкрепа,
посредством
,,кейс
мениджмънт” компонент. ,,Кейс мениджмънт”
компонентът се базира на т. нар., ”CAP”
(Community Assessment and Placement) модел,
разработен от Международната коалиция по
имиграционно задържане (International Detention
Coalition - IDC). Чрез този компонент бяха
подпомогнати десетки мигранти в България, които
са в риск от пред-депортационно задържане, в
успешното разрешаване на техните казуси по
отношение на имиграционния им статут, докато
живеят в общността. Това включва оценка на
нуждите, изготвяне на индивидуален профил и
план за действие, правни консултации и
представителство пред институциите, вкл.
съдилищата, препращане към услуги в общността
и специалисти, придружаване на срещи (напр.
медицински прегледи, консултации с психолог,
срещи с нотариуси, наемодатели и др.), когато е
необходимо и други видове подкрепа. В контекста
на описаните проекти ЦПП направи редица
препоръки в сферата на практики, свързани с
имиграционно задържане, писани във финалния
доклад на първия пилотен проект, достъпен на
сайта ЦПП.
В допълнение, към настоящия момент можем да
споделим и следните препоръки:
▪Изясняване и улесняване на възможностите
организации, респ. юридически лица, да
предлагат и да управляват места за настаняване
на граждани на трети страни като алтернатива на
тяхното имиграционно задържане. Това могат да
бъдат неправителствени организации, които
разполагат с капацитет и опит в работа с
чужденци. Подобна възможност би била особено
подходяща за семейства, чужденци със
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специфични потребности и уязвимости. Възможно
е да се работи и в посока на бизнеса. Някои
строителни
предприемачи
и
фирми
специализират и се занимават със строеж на
общежития и тяхното управление. В Германия
например съществува възможност институциите
на протестантската и католическа църква да
предоставят т. н. църковно убежище (Kirchenasyl)
като алтернатива на имиграционното задържане.
Освен че тези институции предлагат настаняване
и финансова издръжка, те предлагат за съответния
период обучение по език или професионални
обучения. Въпреки че църковното убежище има
специфичен контекст и исторически път в
Германия, то може да послужи за модел как
институции и организации извън държавната
администрация биха могли да предоставят
гаранция и алтернативи на граждани на трети
страни.
▪Засилване на възможностите за граждани на
трети страни да имат легален достъп до пазара на
труда.
Както
беше
споменато
вече,
работодателите са сред основната група, която
може да стане гарант на чужденеца, осигурявайки
външен адрес и финансова издръжка. Включване
на работодателите в една стратегия на

алтернативите може да бъде съществено. В
България работодателите все повече надигат глас
за липсата на работна ръка. Предвид типа
производствата и услугите, които страната на
практика реализира, тази липса засяга в голяма
степен недостига на невисококвалифицирана
работна ръка. Ето защо работодателите и
достъпът до пазара на труда могат да бъдат
ключова алтернатива именно за граждани на
трети страни без образование или висок
образователен ценз. Възможно е да се работи в
посока за чужденци, изпълнили условията на
предвидените в закона алтернативи на
задържането, да имат легален достъп до пазара на
труда поне за времето на валидност на
алтернативната мярка.
▪Стратегия и визия за въвеждането на законови
пътеки за получаване на легален статут в България
извън бежанската процедура чрез подходящи
режими на регуларизация и/или толерантност за
чужди граждани, които не могат да бъдат върнати
и са добре интегрирани в общността; една от тези
пътеки може да бъде законова възможност да се
остане на работна виза без да е нужно да се
напуска страната и без да се наказва предишен
незаконен престой и/или работа.

Снимка: ВКБООН
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Академични хоризонти
Възможности за публикуване и участие
Journal of International Mobility обявява покана за
публикуване на статии с тема на броя „Прием на
бежанците, образование и обучение: стратегии,
политики и практики в контекста на
принудителната
мобилност“
в
три
изследователски направления 1) Геополитика на
приема на бежанци; 2) Социология на услугите за
прием и подкрепа; 3) Портрети на групи и
миграционни траектории. Крайният срок за
изпращане на пълни статии е 17 май 2021 г.
Повече информация за изискванията за
текстовете, можете да намерите тук.
International Conference on Refugee Protection and
Forced Migration ще бъде проведена в Берлин на
22-23 юли 2021 г. и онлайн. Тя цели да даде
пространство за дискусия на водещи учени,
изследователи, практици в сферата на закрилата
на бежанците и принудителната миграция. Повече
информация за международната конференция,
може да бъде намерена тук.
The Maastricht Centre for Citizenship, Migration and
Development (MACIMIDE) в сътрудничество с Dutch
Association for Migration Research (DAMR) отправят
покана за подаване на заявки (предложение от
500 думи) за организиране на уъркшоп или
представяне
на
доклад
за
годишната
конференция на MACIMIDE, която ще се проведе
на 23 септември 2021 г. Крайният срок за
подаване на заявки е 30 април 2021 г., а повече за
темите на конференцията можете да прочетете
тук.
Radboud University Network on Migrant Inclusion
(RUNOMI) заедно с Marriage and Migration Network
организират виртуален уъркшоп върху темите на
семейните миграции по време на криза, като под
криза
може
да
се
представят
предизвикателствата, които идват с пандемията
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от COVID-19, но също темата може да бъде
разгледана и анализирана и в рамките на други
кризи като бежанската криза, Брекзит и други.
Крайният срок за подаване на заявки е 20 май
2021 г., а конференция ще бъде проведена на 15
юни 2021 г. Повече информация може да се
намери тук.
ACES Lecture Series on Race & Migration, серията от
лекции на ACES на тема раса и миграция на 28
април 2021 г. ще представи анализа на д-р Барак
Калир от Университета в Амстердам, който ще
търси отговор на въпроса защо е важно да
поставим расизма в центъра на изследванията за
принудителна миграция? Повече информация
може да научите тук.
Refugee Law Initiative Conference „Старее
грациозно? Конвенцията за бежанците от 1951
г. на 70”. Ежегодният международен форум,
посветен на обсъждането на последни
изследвания и разработки по бежанското право,
тази година ще отбележи 70-тата годишнина от
Конвенцията за бежанците, връзката й с други
юридически органи, стратегиите за възлагане на
външни
изпълнители
(стратегии
за
екстернализация)
и
прехвърлянето
на
отговорности.
Повече информация как да се регистрирате, за да
чуете последни анализи по темата, може да
намерите тук.
International Online School in Forced Migration,
известното лятно училище по принудителна
миграция на Оксфордския университет, за първи
път ще се случи онлайн през 2021 г., като ще се
проведат две летни училища през юли и
септември.
Повече информация за крайните срокове, за кого
е подходящо училището и какво ще ви предложи,
може да видите тук.
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Из опита на европейските
университети
Магистърската програма
,,Интеграция на бежанци”, Дъблински
градски университет (2021 - 2022)
Училище по приложни езици и междукултурни
изследвания (The School of Applied Language and
Intercultural Studies) предлага магистърска степен
по интеграция на бежанците. Тази програма
развива задълбочено, многостранно познание по
теми, възникнали при пристигането на търсещи
убежище лица и бежанци.

2021-2022 г. бъдат облекчени, ще се направят
промени, като преподаването ще може да се
осъществява на територията на колежа или в
смесен режим, съчетаващ ангажираност в
аудитория и онлайн. Въпреки това, студенти,
които не са в състояние да се включат в смесена
форма на обучение, ще могат да завършат своята
степен напълно онлайн.
Горните условия са резултати от приетите на
държавно ниво мерки за опазване на
общественото здраве и могат да бъдат
променени ли адаптирани, когато ситуацията се
промени.

Много европейски общества имат утвърдени
правни рамки и набор от политики относно
интеграцията на бежанците. Често обаче те не
разполагат с цялостен и единен подход за
посрещане на нуждите на хората, пристигащи в
кризисни ситуации от гледна точка както на
многообразието на културните и езикови среди,
така и на основните изисквания на обществото, в
което те се установяват.

Съдържание и структура на програмата

Дъблинският градски университет създава
магистърска програма Интеграция на бежанци, за
да се насочи към проблемите, с които се
сблъскват бежанците и приемащите общества,
чрез интердисциплинарен подход в сферите на
езика
и
комуникацията,
културната
информираност, обучението срещу расизма,
кризисната комуникация в многоезичен контекст,
проблемите на пола, свързани с миграцията.

Програмата се провежда от 16:00 часа, като всеки
модул се представя на семинар и включва
презентации от гост-лектори от неправителствени
организации и специалисти, работещи с бежанци
и лица, търсещи закрила.

Магистърската програма се предлага изцяло
онлайн за учебната 2021—2022 г. Всички модули
са представени в онлайн среда чрез комбинация
от лекции на живо и записани лекции, онлайн
дискусии и форуми, както и индивидуални и
групови задания. Обучението е улеснено от
онлайн учебната среда на Дъблинския градски
университет.
При
спазване
на
определените
противоепидемични мерки, в случай че
ограниченията за неприсъствено провеждане на
учебния процес на територията на колежа през
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Магистърската програма включва три основни
модула през първия семестър, заедно с модулна
методология за изследване. През втория
семестър се включват един основен модул и два
избираеми модулa от различни варианти. През
септември трябва да бъде представена
магистърска теза в обем на 12 000 думи.

Цели на програмата
Магистърският курс цели: да свърже теория,
политика и практика; да постигне високо ниво на
академично обучение по интеграция на
бежанците; да работи тясно с НПО и практиците;
да изследва проблеми, които влияят на
интеграцията на бежанците; да реагира на
потребностите на новопристигналите групи и на
приемащите общества, за да се осигури
хармоничен процес на интеграция.
Модули на програмата
Програмата включва шест основни модула:
принудителна миграция и приемащи общества;
пътят на бежанците: мобилност, адаптация и
интеграция; мигрантско население, образование и
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придобиване на втори език; теория за тълкуване на Завършилите тази програма могат да очакват да
общността; изследователски методи и магистърска намерят работа в редица сфери, институции и
теза.
организации:
Избираемите модули на програмата са девет:
Работа с търсещи закрила и бежанци; Джендър,
сексуалност и миграция; Превод при кризи;
Промяна на околната среда и световната политика;
Международната помощ за развитие; Съществени
области е европейското право и политика;
Политика и развитие в Африка; Политиката на ООН;
Политика в Близкия изток и Северна Африка.
Защо да бъде избрана тази програма?
•За да се разберат проблемите, които трябва да
бъдат решени, за да се гарантира успешна
интеграция на бежанците и търсещите закрила;
•За придобиване на знания и умения,
необходими за реагиране на бежанската криза
както за новопристигналото население, така и за
приемащите общества;
•За придобиване на застъпнически умения с цел
работа от името на НПО и местни организации;
•За подобряване на знанията и уменията за
управление на кризи;
•За придобиване на знания и умения за
разработване на политически документи и
антирасистки кампании на местно и национално
ниво.

• НПО, в страната или в чужбина;
• приемателни и интеграционни органи (като
Агенция за приемане и интеграция) и центрове за
директно подпомагане;
• Местни власти в райони, където има
приемателни или интеграционни центрове за
бежанци;
• Местни и национални власти, публични
институции
(като
болници,
училища,
мултикултурни организации), които участват или
съветват при разработването политики и
стратегии за интеграция и при тяхното
изпълнение;
• Международни организации като ВКБООН,
Червен кръст, Медици без граница и други, които
са свързани с гарантиране на благосъстоянието и
грижите за бежанците и мигрантите.
Кандидатстване:
https://dcuie.elluciancrmrecruit.com/Apply/
Срок за кандидатстване: крайният срок за
кандидатстване за кандидати извън ЕС е 16 юли 2021
г. Крайният срок за кандидатстване за кандидати от
ЕС е 15 август 2021 г.

Кариерно развитие
Начало на програмата: септември 2021 г.
Завършилите тази магистърска програма могат да
имат кариерно развитие в: дипломатически Допълнителна информация: Запитванията от
служби; институции на ЕС; европейски институции; кандидатите от ЕС трябва да бъдат насочени към
държавни институции; публични органи и подобни. postgraduateadmissions@dcu.ie. Запитванията от
кандидати извън ЕС трябва да бъдат насочени към
internationaloffice@dcu.ie.
Дъблинският градски университет има международно признание за високото ниво на
академично обучение и редовно е включван сред най-добрите млади университети в света.
През последните десет години два пъти е обявяван от Сънди Таймс за Университет на
годината, включително и за 2021 година.

Източници: https://www.dcu.ie; https://ec.europa.eu/migrant-integration
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Студентска секция
Стажантската програма във ВКБООН през погледа на практикантите:
,,Всеки от нас вече вижда в работата с бежанци възможност за
реализация и кауза”
Задължителната практика на специалност
„Арабистика“ на СУ „Климент Охридски“ се
провежда в рамките на четвърти курс, като вече
втора учебна година Агенцията на ООН за
бежанците приема група студенти на практика.
Мартина Друмева е една от практикантките от
втората група във ВКБООН. Нейният интерес по
темата се заражда още в първи курс, когато за
кратко тя участва като доброволец в проект
„Бежанци“ на Си Ви Ес - България и Каритас София.
По това време помага с домашни на деца бежанци
в РПЦ „Враждебна“ в София. Вече преминала и
практиката във ВКБООН, тя казва, че е много
доволна и споделя, че за нея и колегите ѝ тя е била
изпълнена с нови познания и възможности.
Мартина обобщава, че всички са много щастливи,
всеки е извлякъл ползи и виждат тази сфера като
перспектива за бъдещо развитие.
Нейната първоначална мотивация е самият
арабски език и досегът с носители на езика.
Практиката продължава три месеца от края на
октомври 2020 г. до края на януари 2021 г., като
започва с обучение и преминава в работа по
екипи с ментори от ВКБООН. Мартина разказва, че
комуникацията
и
дейностите,
въпреки
пандемичната обстановка, е вървяла гладко:
Чувахме се на всеки две седмици, за да
поддържаме връзката, имахме различни групи.
Някои бяхме в няколко активности, други имаха
по една. Поддържахме връзка онлайн между
студентите и по имейл с представителите от
ВКБООН. Практиката мина като сън и ни беше
много интересно.
Ситуацията с пандемията от COVID-19 Мартина
описва като ограничаваща, но и даваща
възможност: От една страна, не успяхме да се
срещнем лице в лице с бежанци и да бъдем
поставени в реални ситуации с тях. Това беше
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минус на ситуацията, но въпреки това
въвеждащото обучение беше изключително
полезно и успя да ни представи средата и
ситуацията на бежанците. От друга страна,
това, че бяхме онлайн, ни позволи да сме погъвкави, не ни натовари толкова много като
време, беше и полезно, и приятно, и ни даде
възможността ние да развиваме нашите идеи.
Всеки можеше да развива също уменията като
проактивност и далновидност.
Дейностите, върху които работят практикантите,
са предложени от самите тях, като експертите от
ВКБООН ги подкрепят и насочват в процеса на
работа. Мартина разказва: Това, което успяхме да
осъществим, са едно клипче с интервюта с хора,
които са се установили в България, което е
преведено на арабски и български. Друго видео е
едно стихотворение, което е на български и на
арабски, спряхме се на „Математика“ на Петя
Дубарова, понеже Хайри Хамдан го е превел
чудесно на арабски. Идеята беше ние като
арабисти да го кажем на арабски, а деца
бежанци, които се обучават в български
училища, да го кажат на български и накрая да
дадем някакви факти как се увеличава броят на
децата бежанци, които посещават български
училища. За съжаление, заради пандемията не
успяхме да се свържем с деца. Друга активност
беше преводи на статии, 6-7 статии се
преведоха.
Преведохме
страницата
на
Бежанския консултативен съвет на арабски
език. Направихме и проект, който е свързан с
рецепти, свързахме се с различни жени бежанки,
Линда Ауанис от Съвета на жените бежанки ни
даде техните координати, те ни дадоха
рецепти, които ние преведохме на български.
Една от колежките пробва и сготви рецептите.
Друга инициатива беше свършена от колега,
който създаде доклади, които описват
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обучението по математика и английски език на
децата в начално училище в Сирия и Ирак. Тези
материали ще бъдат използвани и в училища от
учители, като по този начин имаме и продукти,
които не са само за повишаване на
осведомеността по темите за бежанците, но
ще се използват в практиката.
Самата Мартина работи по преводите,
стихотворението и рецептите, като изразява
задоволството си, че е имала възможност да
допринесе с това, което учи, арабския език.
Оценява като важна и обратната връзка, която са
получили в края на практиката, която
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допълнително е засилила техните умения как да
общуват с бежанци, с араби, какви въпроси да
задават. Мартина оценява високо реализирането
на идеите: Научихме се на повече отговорност,
всеки да работи по негов проект по време на
практиката в Комисариата. Всеки стана поотговорен, по-целеустремен, това също
усъвършенствахме, имахме ясен план какво да
правим и постигнахме добри резултати.
Материалите, които създават студентите по време
на практиката, могат да се намерят на уеб
платформата Digital Student Lab.
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Предизвикателства по пътя на непридружените деца в България
Интервю с Кристина Гологанова от Фондация ,,Рийчаут.БГ” на Гергана Урумова,
стажант в Център за правна помощ ,,Глас в България”
Гергана Урумова е студент
по Право, трети курс, в СУ
,,Св. Климент Охридски" и
настоящ
стажант
в
„Център за правна помощ
– Глас в България“. Била е
част от управителния
съвет на ,,ЕЛСА - България"
и се интересува от
човешки права и права на
детето. Опитът ѝ в „Център
за правна помощ – Глас в България“ я среща с
уязвимата ситуация на непридружените деца в
България.
Кристина Гологанова е социален работник и
директор на фондация „Рийчаут.БГ“, чиято
основна цел е подкрепата на деца, предимно
лишени от родителска грижа. През годините
„Рийчаут.БГ“ оказват подкрепа и на деца от
семейства в тежка ситуация, както и на деца
бежанци, търсещи закрила и непридружени деца.
На фокус са непридружените малолетни и
непълнолетни деца в България. Кои всъщност са те
и как изглежда тяхната ситуация в общ план тук?
Това са деца чужденци, които влизат на
територията на нашата държава съвсем сами – те
нямат родител, настойник или попечител, който
да ги придружава и да се грижи за тях. В
зависимост от правното им положение могат да
бъдат разделени на три групи – деца, които търсят
закрила, деца, които вече са получили такава чрез
предоставен бежански или хуманитарен статут, и
деца, които не подават молба за закрила или са
получили отказ по молбите си.
Нуждите на тази група деца са огромни. Ние в
България сме пред непрекъснат провал в грижите
за непридружените малолетни и непълнолетни
1

лица и постигнатите стъпки са по-скоро нищожни.
Те трудно могат да се определят като постижение
или дори напредък, тъй като сравнението с
общите цифри дава ясна представа за това за
колко голям брой деца всъщност не сме успели да
се погрижим и сме допуснали да изчезнат, при
това чрез нерегламентирано напускане на
държавата.
Първостепенното съображение при грижата и
закрилата на тези деца е принципът за „най-добрия
интерес на детето“. Каква е практиката за
определянето му в България?
„Най-добрият интерес на детето“1 е принцип на
международното публично право, произтичащ от
Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД).
Може да приемем, че той представлява баланс
между различните права на детето. В този смисъл,
когато го определяме, трябва да имаме предвид
редица аспекти, от които зависи цялостното
благосъстояние
като
сигурната
среда,
безопасност, здраве, образование, социална
среда и др.
По отношение на непридружените деца особено
важни са също така събирането на семейството,
определянето на възрастта, преценката за
уязвимост,
недискриминация.
Често
непридружените деца се възприемат като много
деца със сходна съдба.
По този начин се пренебрегва индивидуалният
подход, който е съществен при определянето на
най-добрия интерес на детето, тъй като всяко
едно дете има определени строго специфични
личностни нужди.
Когато индивидуалните потребности остават
незачетени, ние всъщност не можем да се
погрижим за детето по добър и ефективен начин.

Може да се срещне и като висш интерес на детето.
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С други думи преценката на най-добрия интерес е
свързана и следва да почива на многоаспектен
задълбочен анализ на положението на детето.

Снимка:UNHCR / A. D’Amato

Може би за успешен такъв анализ би спомогнало
сътрудничеството
между
различните
професионалисти, които работят по случая на едно
непридружено дете?
До момента няма въведена рамка и работещ
модел за активно сътрудничество между
различните специалисти, което е голям проблем.
Те следва да действат в синхрон, като съвместно и
в детайли обсъждат един случай от различни
гледни точки. Адвокат, социален работник, учител
– за всеки един от тях определени различни
аспекти от случая на едно дете са от значение и
поради това те следва да работят съвместно.
Споменах учител – това може да бъде учителят по
български език, ако то посещава курс, или
учителите в училище, както и преподаватели в
курсове за придобиване на професионална
квалификация, в които младежите участват. За
съжаление, най-често децата изобщо не достигат
до образователния етап. България за тях в
момента играе ролята на временен подслон,
транзитна зона, където почти никога не се достига
до процесите на адаптация и интеграция.
Какво представляват Сигурните зони за
непридружени лица и по какъв начин
благоприятстват положението на децата?
Много дълго време не се намираше удачна форма
за настаняване на непридружените малолетни и
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непълнолетни лица. След множество дебати се
прие формата за Сигурните зони, които
представляват
обособени
пространства
единствено за непридружени деца [бел. ред. в два
от регистрационно-приемателните центрове на
Държавната агенция за бежанците в София],
където се осигурява 24-часова грижа за тях.
Условията за пребиваване на тези деца
действително са се подобрили и се надяваме, че
децата се чувстват по-добре в своя временен
подслон. Това обаче не помага за преодоляването
на основните два проблема по отношението на
сигурността на тези деца – проблемът за
изчезването и за предоставянето на устойчива
грижа, която продължава напред във времето.
По какъв начин може да се обясни изчезването на
непридружени малолетни и непълнолетни лица, за
чието местоположение няма информация?
Анализирането на този проблем, за съжаление,
най-често се ограничава единствено до „Тези деца
не искат да стоят тук“. Това е основната причина,
която се изтъква, рядко се отива по-нататък. За
мен винаги въпросът е стоял по друг начин: „Защо
не искат да стоят тук? Какви са причините за
това?“. За да можем да дадем отговор, трябва да
можем да изследваме историите на децата,
техните нагласи, възприятия, желания, планове,
мечти или пък тоталното отсъствие на такива. За
да се случи това, те трябва да ни се доверят. Това
обаче изисква време, с което не разполагаме, тъй
като много голяма част от тях изчезват твърде
скоро, други се задържат, но не достатъчно. Това,
което аз съм открила от работата си с
непридружените, е, че тези причини не са
свързани само с това, че децата имат определена
цел в друга държава. Да, това действително е
значителен фактор за тяхното напускане на
държавата – роля за това играят волята на
родителите, наличието на роднини и близки в
друга държава и проблемът с каналджийството.
Но съществуват и други фактори. В потока от хора
голяма част от тях са прекалено объркани без ясна
представа за своя бъдещ живот. Не могат да
преценяват коя информация е достоверна и коя -
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не. Не познават закона и административния ред в
европейските държави. Те не знаят какво ги
очаква там, където отиват, защо отиват и какво ще
правят. Именно затова биват лесно повлечени в
общия поток. Точно тук ние се проваляме, защото
не можем да ги убедим да ни се доверят.

Photo: UNHCR

Как бихме могли да противодействаме на този
феномен, как можем да ги спрем?
Човек остава там, където усети две основни неща:
на първо място, сигурност, и на второ място, че
там той е искан и желан. Материалните фактори
като средства и възможности също не са без
значение, но не са водещи. Човек би предпочел да
притежава по-малко, но да живее на сигурно
място, където е приет и където се чувства добре
сред общността си. Моите наблюдения са, че ние
не успяваме да приемем истински бежанците, в
това число и децата. Навсякъде в Европа тече една
линия на дехуманизация на потоците. В страните
от Източна Европа тя като че ли е по-силна –
налага се идеята, че това са едни хора, които не
искат да се интегрират, а са дошли само за да се
възползват от нас. Процесът на интеграция обаче
е двустранен. И в тази ситуация ние следва да се
запитаме: А ние искаме ли истински тези деца да
останат тук? Децата усещат тази нагласа дори
когато не е изказана директно. Затова понякога
реагират с враждебност, всъщност това е техният
начин да се защитят, да се предпазят от
отхвърлянето. В моята практика обаче не съм се
сблъсквала със случай на враждебно дете, което
след първоначален адекватен прием да продължи
с подобно поведение. Враждебността бива
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преодоляна с времето, ако грижата е
съответстваща на нуждите и потребностите на
детето и ако то се доверява и усеща, че е
подкрепено.
А какви са проблемите при предоставянето на
устойчива грижа напред във времето за тези деца?
Към момента Сигурните зони са първото място за
настаняване на повечето деца. Времетраенето на
престоя в тях обаче е ограничено и обвързано с
производството
по
предоставяне
на
международна закрила, както и с навършването
на пълнолетие. Трябва да признаем, че грижата,
която предлагаме, е временна. Разчита се на това,
че децата напускат преждевременно Сигурните
зони или че ще навършат пълнолетие преди
приключването
на
производството
по
международна закрила. Не е наличен капацитет
за продължителна и устойчива грижа. Ако успеем
да се справим с проблема с изчезването на
децата, ние ще се изправим пред това, че няма
къде да ги настаним.
Възрастта, нейното определяне, когато не са
налични документи, които я доказват, е един от
централните въпроси, когато говорим за
непридружени деца. Фокусът обаче е насочен към
хронологичната възраст. Възрастта има и други
аспекти, които следва да се вземат под внимание
– когнитивен, социален и емоционален аспект,
които не биват изследвани. Но именно те
определят зрелостта на един младеж и
готовността му да води самостоятелен живот при
навършване на пълнолетие. Рядко младежите,
навършили 18 г., са напълно готови моментално
да поемат отговорностите на възрастния и да се
справят с предизвикателствата, пред които ги
поставя обстоятелството, че трябва да напуснат
мястото за грижа, предназначено за деца.
Изведнъж от тях се очаква да поемат пълната
грижа за себе си, да си намерят квартира, работа,
издръжка
и
т.н.
Но
уязвимостта
на
непридружените деца не изчезва с навършването
на 18 г. Те продължават да имат нужда от
допълнителна грижа или подкрепа. Действително
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съществува социална услуга, в която е възможно
да се предоставя такава подкрепа, това са
преходните жилища, но тя се е предоставяла на
единици през годините. Всички останали не могат
да я получат, а в последните пет години в България
са потърсили закрила повече от 5000
непридружени деца. Специалистите, които
работят в полето на социалната работа с лишени
от родителска грижа, посочват този момент като
особено
труден,
дори
критичен.
За
непридружените деца към това се прибавя и че те
се намират на различен етап в адаптацията или
интеграцията. Голяма част от тях все още не
владеят достатъчно добре български.
Ефективно ли е до момента представителството на
непридружените деца?
До
момента
представителството
на
непридружените деца се извършва чисто
формално. Представителят
се среща с
конкретното дете предимно, когато трябва да се
придвижат административни въпроси, да се
оформят или подпишат документи. Детето знае
името на своя представител, но е твърде
възможно и да не го знае, единствено да е
запознато, че има такъв човек. За да бъдеш
истински представител на едно дете, независимо
от заеманата длъжност (адвокат, социален
работник или служител на дадена община), трябва
да познаваш добре детето, за което отговаряш.
Винаги съм си задавала въпроса как можеш да
представляваш и взимаш решения за едно дете,
което на практика не познаваш. За мен това е
особено отговорна задача, касаеща живота и
бъдещето на дете, което до голяма степен не
може да прецени ситуацията и последствията от
конкретните решения на своя представител. За да
се изгради доверие между представител и
повереното му дете, е необходимо време и позадълбочена комуникация. Като представител
трябва да познаваш различни страни на живота на
детето, неговите специфични нужди, желания,
нагласи и реакции. Дали това ще бъде постигнато

2

и представителите най-накрая ще се превърнат в
гаранти за спазването на най-добрия интерес на
детето, предстои да видим.
Според последните изменения в Закона за
убежището и бежанците (ЗУБ)2, непридружените
деца следва да се представляват от адвокат от
Националното бюро за правна помощ, чиито
функции изместват тези на доскорошния
представител от общинската администрация.
Смятате ли, че подобна законова промяна е стъпка
напред в защитата на децата?
Твърде скоро бяха въведени промени в
представителството по реда, предвиден от ЗУБ, и
все още няма достатъчно данни, за да говорим за
повишаване на качеството. Новите представители
са с по-добра юридическа подготовка и би
следвало да познават по-добре закона и правата
на тези деца. Въпреки това за мен остава въпросът
защо не е предвиден максимален лимит за броя
деца, които един представител може да
представлява. Необходимо е да се въведе такова
ограничение, за да се гарантира качественото
представителство. Не е възможно един случай да
се проучи детайлно, ако представителят не
разполага с необходимото време за това. Според
данните, с които разполагам, Националното бюро
към момента е определило 24 адвокати за
представители, като те съчетават това с други
служебни ангажименти.

UNHCR/Gordon Welters

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г.)
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Как според Вас би се отразила нововъведената
хипотеза на чл. 28а, ал. 2 от Закона за чужденците
в Република България (ЗЧРБ)3 относно разрешение
за продължително пребиваване на непридружени
деца чужденци и след навършване на пълнолетие?
По официални данни на Дирекция ,,Миграция” –
през 2019 и 2020 г. не е издадено нито едно такова
разрешение за продължително пребиваване. Към
момента работя по случай на непридружено дете,
за което е подадено заявление въз основа на този
член, процедурата е в ход и се очаква решение.
Тъй като разпоредбата е сравнително нова, все
още няма практика, възникват въпроси дори и у
самите служители на Дирекция ,,Миграция”.
Липсата на издадени разрешения не позволява да
заключим как тя работи на практика.
В заключение бих искала да подчертая, че
напоследък темата за непридружените деца в
България по-скоро остава встрани от актуалните
обществени дискусии. Въпреки широкото

дебатиране на проекта за Координационния
механизъм
за
взаимодействие
между
институциите и организациите за гарантиране
правата на непридружените деца чужденци,
пребиваващи в България, който трябваше да
уреди стъпките и отговорността на всяка една
институция във връзка с грижата за тези деца,
поради липса на политическа воля, той не беше
приет. Отслабването на интереса по темата се
дължи и на факта, че след рязкото увеличаване на
броя на непридружените деца последва спад в
числеността им. Въпреки това от данните на ДАБ
виждаме, че подадените молби за закрила от
непридружени малолетни и непълнолетни лица
за 2020 г. са 799. Това означава, че през 2020 г.,
година на пандемия, в България са пристигнали
повече непридружени деца в сравнение с
изминалите години, което отново поставя на
дневен ред съществените и нерешени въпроси
около непридружените деца и гарантирането на
техните права.

Фото: Николай Стайков

3

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от
2019 г., в сила от 24.10.2019 г.).
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Проектът New Roots или „Нови корени“ дава платформа за себеизява
на жените бежанки във Виена
Надежда Калоферова, стажант във Фондация за достъп до права (ФАР)
През март 2021 г. Надежда
Калоферова спечели стипендия
за двумесечен стаж, учредена в
памет на Елена Дянкова от
Фондация за достъп до права ФАР. Дарението за този период
е направено от Незабравка
Възелова. Надежда е студент
втора година в Американския
университет в България. Тя изучава Политически
науки и международни отношения в комбинация
с Журналистика и масови комуникации. Интересът
ѝ към международно право, европейска
интеграция и глобална политика се заражда по
време на участието ѝ като организатор на
ежегодната конференция ,,Модел на Европейския
съюз" в Благоевград. Надежда взима участие в
инициативата ,,Младежки посланици на НАТО"
през 2020 г.

Като се потапя сред новопристигналите
имигранти, един месец неуморно работи, за да
документира човешките съдби, с които се
сблъсква лично.
Прибирайки се в САЩ, развива идеята за проекта
New Roots и в резултат вече три години работи с
жени бежанки във Виена. Сам разказва, че
проектът цели да даде платформа за изява на
бежанките. Същността на инициативата е, че се
събира група от имигранти, на които проф. Кирков
преподава курс по фотография. Курсистките
създават свои собствени проекти на свободна
тема. Единственото изискване е да направят
фоторазказ или фотоесе с три фотографии и кратък
текст към тях.

Курсистките експериментират със светлинни ефекти.
Фотограф: Кирил Кирков
Участници и организатори на проекта след успешното му
завършване. Фотограф: Муртаза Елхам

Любопитството на изследователя отвежда проф.
Кирил Кирков във Виена през 2016 г. по време на
първата голяма вълна от имигранти в Европа.
Преподавател в Северния университет в Аризона,
проф. Кирков се занимава с документална
филмография и фотография. Воден от найфундаменталния научен въпрос, а именно „Какво
се случва?“, той пристига във Виена с камерата си.
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Кирков подчертава, че той не задава тема на
работа на курсистките, защото споделя възгледа,
че ролята на инструктора е да даде валидация на
начина, по който учениците му виждат и
трансформират света през своята креативност.
„Това е, което аз правя. Аз участвам като
колаборатор, сътрудник, като част от ‘ние’, за да
може да се даде възможност за себеизразяване и
за активна социална позиция на бежанците и
хората, принудени да мигрират“.
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„Идеята на този проект е универсална”, споделя
проф. Кирков. Същата тази рамка може да се
приложи в работа с всяка маргинализирана група
от хора навсякъде по света. По негови думи това е
причината проектът да бъде толкова добре приет.
На изложбата през 2020 г. се събират 150 души,
включително
представители
на
повечето
политически партии в Австрия, отишли да уважат
презентацията на курсистките.
Професорът разказва, че идеологията на проекта
не е свързана точно с интеграция, а с това гласът
на бежанките да бъде чут и те да имат платформа
за изява. „Моят подход в социалната наука се
казва колаборативно правене на филми“, споделя
Кирков. Неговият личен ментор е Сара Елдър,
изявена феминистка и учен в социалните науки,
която в момента ръководи департамента по
визуална антропология към университета Бъфало,
Ню Йорк. „Аз се развих под нейното наблюдение.
Когато един социален изследовател работи,
трябва да има практическа полза от неговия
проект за хората, които участват в изследването,
независимо от коя страна на камерата са“,
продължава
професорът.
За
него
изследователските въпроси в чисто академичен
смисъл не представляват интерес. Да проведе
изследване, което само на него ще донесе полза,
или да напише статия, която ще бъде прочетена от
шепа хора, за него не е достатъчно. „Аз искам това,
което правя на терен, да има смисъл за хората,
които участват. Това, което правя, започва и
свършва с ‘ние’ – не с ‘aз’, разделителна линия,
‘останалите’“, споделя Кирков.

Проф. Кирков преподава на участниците в проекта.
Фотограф: Муртаза Елхам
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Професорът разказва, че проектът еволюира през
годините. Началото е поставено през декември
2015 г., когато идеята се ражда в приятелски
разговор с Десислав Паяков, българин по
произход, живеещ във Виена, който също е един
от двигателите на New Roots. „Аз тогава исках да
се въвлека в някакво проучване, за да видя какво
се случва в Европа. Та говорихме си с него какво
можем да направим, как да инициираме едно
изследване“, припомня си Кирков.
И двамата приятели са професионални фотографи,
което определя посоката на бъдещия проект.
Прекарват няколко месеца в преговори с различни
държавни и неправителствени организации,
които се занимават с приемането на огромната
вълна бежанци в Европейския съюз и специално в
Австрия. В резултат на това влизат в личен контакт
с пет организации и през лятото на 2016 г. проф.
Кирков се озовава във Виена с камерата си, с
асистент и с двама професори от Северния
университет в Аризона, където преподава.
След времето, прекарано в документално
заснемане на това какво се случва при
приемането на вълните от хора във Виена,
професорът се връща във Флагстаф, Аризона,
където живее. Прекарва месеци в обработка на
материалите, от което се раждат пет кратки
филма, които са изпратени обратно на
организациите, изявили интерес към идеята за
проекта.
„[Във Виена] говорих с филантропи, които
инвестират ресурси и лична енергия в това да се
помага на бежанците да живеят достойно в новата
среда, която са избрали“, споделя Кирков. Също
общува с държавните институции във Виена с цел
да изследва по какъв начин всички слоеве на
обществото участват в процеса на интеграция.
След като вече има много персонални контакти, с
тях започва да се сформира и екипът, от който се
ражда проектът New Roots. Пилотното му издание
е през 2018 г., продължава през 2019 и 2020 г.,
когато е прекъснат от пандемията.
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Главен участник в проекта са и Агенцията на ООН
за бежанците и Центърът за жени във Виена. „Ега“;
центърът за жени, е една от най-активните
феминистки организации в Австрия. Те имат
собствена инфраструктура в центъра на Виена,
която предоставят безвъзмездно на курсистките
от проекта, за да може да им се преподава и да се
организира изложба на финалните им портфолиа.

Професор Кирков и курсистка в проекта. Фотограф:
Муртаза Елхам

New Roots работи изцяло с жени бежанки до
момента. Професор Кирков посочва, че причината
за това е, че интеграцията на жените е найголямото предизвикателство от всички групи сред
маргинализираната общност от мигранти.
„Предизвикателствата пред тях са повече – те са
обикновено съпруги и майки. Като такива имат
много повече отговорности от бащите особено в
семейства предимно от Азия и Африка“, разказва
Кирков.

маргинализирани групи. Той е сертифициран
изследовател по Американската „Сити“ програма,
като сертификатът се подновява на всеки три
години и всички курсове се взимат като
опреснителни. В програмата се преподава
международната правна рамка за правата на
човека. Според Кирков обаче най-ценното
умение, което е придобил, е как да се държи „с
достойнство и разбиране към хората, без да ги
наранява[ш] по време на процеса на взаимна
работа“.
Относно протичането на лекциите, Кирков
споделя: „Подготвям лекциите така, че да говоря
бавно на английски и когато кажа някоя
концепция, оставям време на сътрудниците си да
предадат на съответните езици за какво говоря“.
Има и богат материал от визуални изображения,
които професорът използва за визуализиране на
това, което преподава. Изчаква да е сигурен, че
всички са разбрали материала, и чак тогава
преминава нататък.
Част от теоретичната подготовка на курсистките се
състои в обяснение как се работи с различните
камери, с микрофон, карти с памет, но също как се
прави интервю с камера, как се снима като
наблюдател и как се фотографира на улицата.
Преподават се и принципите на композиция и
каква светлина трябва да се търси. Всички тези
компоненти от теорията и практиката на
визуалната дейност се дискутират с курсистките.

Той подчертава още, че селекцията на жени, които
участват в този проект, е изключително лесна,
защото става чрез други хора от общността на
бежанците. В екипа на New Roots участват също
Муртаза Елхам и Мустафа Хадж Омар,
афганистанец и сириец, които се занимават с
фотография. Благодарение на тях не е
задължително студентките да говорят английски.
Сътрудниците на Кирков превеждат всяка част от
лекциите му на фарси и арабски.
Професор Кирков споделя, че се иска сериозна
академична
подготовка
за
работа
с
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Теоретична лекция от проекта New Roots. Фотограф:
Муртаза Елхам
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„После отиваме на терен и практикуваме.
Обикаляме хубави местности, хубави сгради и
архитектура – а във Виена има много такива. И
правим улични уъркшопи 3-5 пъти в седмицата“,
споделя Кирков.
Един типичен ден от програмата започва със
сутрешна лекция, която е доста дълга - процесът
на преподаване е бавен, за да няма
пренебрегнати студенти. Лекцията обикновено е
последвана от много време за въпроси и
отговори, след което се правят практически сесии
навън.

да се затвори вратата, да се направи публикация и
да се забрави за това“. За Кирков важно е да се
продължава, да се надгражда, да се работи и в
бъдещето с участниците в проекта. „Не мога да ви
опиша какво нещо е радостта в очите на моите
курсистки. Това се получава, защото ние заедно
сме постигнали това тяхно представяне“, споделя
проф. Кирков.
Според него целта на проекта не е само социална
интеграция – „тя е малка част и ние даже не я
дискутираме с участниците. Въпросът е да се
себеизявят. Да им се даде свободата на себеизява
и то по начина, по който на тях им харесва – не на
мен или на публиката. Тази гордост да са авторки
на нещо и да го споделят с публиката – това е
безценно“.

Практически уъркшоп с участниците в проекта. Фотограф:
Муртаза Елхам

Когато се стигне до редактиране на материали,
Кирков споделя, че до момента само той има
нужната техника, така че събира всичките
участници в апартамента, който е наел във Виена,
и там провежда обучението им относно техники за
редакция на фотографии.
После идва време курсистките да правят редакции
на собствените си портфолиа, защото всеки
работи върху собствен проект. „Накрая от техните
фотографии избираме по три, които биват
принтирани и изложени в изложбената зала на
женския център. Организираме откриване, каним
гости. Курсистките миналата година сготвиха –
бяха донесли храна за 300 човека. Имаше речи на
политици и представители на НПО“, Кирков си
припомня с гордост.
Той споделя, че най-ценното нещо, което е научил
от New Roots, е важността на това да си
последователен, „не да се свърши с един проект,
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Професор Кирков преподава на участниците в проекта.
Фотограф Муртаза Елхам

„Искаме пак да участваме, казват до една, в
следващия проект. Имаше желания от над 50
жени – физически нямаше как да работим с
всички. Чудесно би било да имаме по-голям екип
и да имаме повече класни стаи“, продължава
проф. Кирков.
Той споделя, че от американска страна този
проект е одобрен за години напред. Следващата
стъпка в New Roots ще се състои благодарение на
университета в Аризона, заедно с който екипът
има разработен летен проект, който се основава
на същата идея. В тази следваща фаза ще се
съберат няколко групи от студенти във Виена. От
една страна ще има екип от студенти, занимаващи
се с маркетинг и комуникации в социалните
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медии от Аризона, от друга - студенти от
Американския университет в България, правещи
документални филми. Те ще работят заедно с
група от 20-тина човека, селектирани от Агенцията
за бежанци на ООН във Виена, предимно жени без

значение от възрастта. Проектът е трябвало да се
състои още миналото лято, но е отложен за
следващото заради пандемията от COVID-19.
Повече за инициативата може да видите тук.

Валерия Иларева: Човешките права са възможността да живееш
пълноценен живот
Интервю на Анна Великова, стажант във Фондация за достъп до права (ФАР)
Казвам се Анна Великова и съм
студент
в
специалност
„Международни отношения“ в
Софийския
университет.
Завършила
съм
политехнически лицей в гр.
Измаил
(Украйна).
През
ученическите години вземах
редовно участие в различни извънкласни
дейности, а по-късно и в студентски
организации и кръжоци. В момента съм част от
кръжока по Международно публично право към
Софийския
университет
и
Студентски
дипломатически клуб. През лятото на 2020 г.
завърших онлайн академия по Международно
публично право (CILEO). Също така бях участник
в проекта ‘Defend’ - Подготвяне на ново
поколение млади защитници на основните
права на бежанци и мигранти на ФАР. Именно
там за пръв път се запознах с бежанското и
миграционното
право
благодарение
на
страхотния екип на обучители, начело с адв.
Валерия Иларева, чието интервю с огромно
удоволствие искам да ви представя днес!
Адвокат Валерия Иларева е основател на
Фондация за достъп до права ФАР. През 2011 г.
придобива степен „доктор” в режим на двойна
докторантура между СУ „Св. Климент
Охридски” (Международно публично право) и
Мадридски
университет
Комплутенсе
(Международна
миграция
и
социална
интеграция). Член на Академичната мрежа
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„Одисеус” за правни изследвания в областта на
убежището и миграцията в Европа, на
Европейската мрежа на имиграционните
адвокати (EILN) и на Мрежата за легална
миграция към Европейската комисия. Защитава
и представлява своите доверители пред
национални
съдилища
в
България
и
европейски като Европейския съд по правата на
човека в Страсбург и Съда на Европейския съюз в
Люксембург.
Здравей, Валерия! Благодаря, че се съгласи да ми
дадеш това интервю. Ти си един от най-известните
адвокати в България, специализиращ в бежанско и
миграционно право, доктор по право, носител на
наградите ,,Човек на годината”, ,,Най-изявените
млади личности” и др. Но какво ти лично би
споделила за себе си? Как би продължила ,,Аз
съм…”?
Много е трудно да кажа само едно нещо, защото
не се занимавам само с една дейност и даже
мисля, че това е, което много ми помага във
всичко. Например, когато правих своята
докторантура по миграционно право, вече бях
адвокат, вече имах преди това практически опит.
А още пък преди да стана адвокат, бях много
активен участник в Правната клиника за бежанци
и имигранти към Юридически факултет на СУ
,,Свети Климент Охридски” (като студент работех
по практически случаи на хора). Изцяло черпих
вдъхновение от практическия ми опит. Давах си
сметка, че не бих могла да пиша тази докторска
дисертация, ако не бях запозната с практиката:
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откъде бих черпила идеи и конструкции иначе.
При мен писането беше вдъхновено от
практиката. От друга страна, това, че постоянно
правим различни изследвания и обучения, много
допринася за адвокатската ми работа. Не мога да
бъда ,,само” адвокат, без да имам това знание: как
бих защитавала един човек пълноценно, ако не
мога да цитирам най-новите решения на
европейските и международните съдилища.
Просто защитата ми няма да е същата, ако нямам
тази подготовка, ако непрекъснатото не
подновявам знанията. Ние непрекъснато се учим.
Ако искаме да окажем добра защита, трябва
постоянно да изследваме и да се учим. Трябва и
да се стремим да създаваме добри прецеденти за
всички, а не само за един човек, преследвайки
егоистичните си интереси. И все пак, ако трябва да
избера най-важното за себе си, това е ,,Аз съм
адвокат”. Макар че първото ми висше
образование е ,,Международни отношения”, а не
,,Право”.

Благодаря, че спомена, че първото ти образование
е ,,Международни отношения”. Защо всъщност
избираш ,,Международни отношения” първо?
Аз щях да ставам лекар. От седми клас вече бях
решила, че ще ставам лекар. Преди това се явявах
на състезания по ,,Билки и здравеопазване” и
спечелих първо място в областния град и след
това и на национално ниво. И сега това ми е хоби.
Още в осми клас знаех всичките учебници по
биология и химия до единадесети клас и бях
сигурна, че ще кандидатствам с тези предмети и
ще ставам лекар, за да помагам на хората. Обаче,
в десети клас влязох като придружител в
болницата и там, в спешното отделение, гледах
различни случаи и си казах, че няма да мога да
работя това, понеже много ще преживявам и
много ще страдам. В последната година от
училище реших, че няма да ставам лекар, а ще
стана дипломат с история и английски език.
Приеха ме в Софийски университет и първите
години всички студенти от курса мечтаехме да
станем министри на външните работи. Обаче в
трети
курс
нашият
преподавател
по
международно публично право ни покани в
клиниката по бежанско право. Аз реших да
пробвам. Почнах да се срещам с бежанци, идващи
в офиса: оттам нататък тотално ми се преобърнаха
приоритетите - няма да ставам министър на
външните работи, искам да помагам на
конкретния човек. Ако мога да помогна тук и сега,
на тези хора - добре. Повече не ми беше
интересно да ставам министър на външните
работи. Имаше значение за мен как тази политика
се отразява върху индивидуалните човешки
животи. Започнах да виждам как работи
системата, колко много е покварена и колко много
има да се прави. За да мога да помагам на хората,
записах Право, защото само с Международни
отношения нямах инструментариума да им
помагам и да предприемам правни действия. Уж
не станах лекар, за да не се натоварвам, но ако бях
станала лекар, работата ни щеше да зависи само
от мен и от Господ, а сега зависи и от цялата
държавна система.

Фото: уебсайт на ФАР – Фондация за достъп до права
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Помниш ли първия си казус по бежанско право?
Да, как да не го помня. Г-н В. от Беларус. Даже
имам една снимка от рождения си ден с него в
кафето на Върховния съд (но там още като
студент). Той беше първият, който ми казваше
,,адвокат”, въпреки че аз бях още студент (и той
знаеше, че съм студент). Аз му обяснявах, но той
ми казваше ,,за мен Вие сте адвокат”. Аз просто го
придружавах,
пишех
му
проектите
на
документите.
Ти си човек, който непрекъснато работи с десетки
хора всеки ден. Какви качества най-много цениш в
хората?
Да не се отказват. Ако те не се откажат, колкото и
безнадеждно да изглежда, рано или късно,
нещата се обръщат в тяхна полза. И аз на всеки
казвам: ,,Докато Вие не се откажете, аз ще Ви
подкрепям”.
Обаче, независимо от професията си, всеки един от
нас понякога се сблъсква с трудности. Кое за теб е
най-трудното и как се справяш?
За мен най-трудното е да съобщавам лошите
новини, защото аз ги преживявам заедно с хората.
Едновременно хем трябва да преживея с тях това,
хем да им дам поддръжка. И това за мен е найтрудното: ние сме направили всичко възможно,
но въпреки това имаме решение на съда и хората
питат мен да им обясня. Аз виждам, че това
решение не е съобразено с международните
стандарти, не е съобразено дори и със закона, а
трябва да обясня на хората, че тук съдът не е
спазил закона и няма обяснение за това решение.
Аз много искам съдиите да съобщават сами
решенията си, както примерно в наказателните
дела: съдията застава лице срещу лице и казва
присъдата - съдията вижда тази новина върху
лицето на подсъдимия. Нашите решения също са
като присъди, защото имат огромно влияние
върху живота на човека. Обаче трябва да ги
съобщавам аз. Най-трудно ми е да съобщавам
тези новини.
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Много бежанци пристигат в България, носейки със
себе си трагични преживявания. И ти, като техен
адвокат, няма начин да не преживееш с тях поне
част от трудностите. Как се възстановяваш след
тези емоционални удари?
Това съм свикнала, умея да се разграничавам. Аз
разбирам и съчувствам на човека, съдействам. Но
това не ме натоварва, напротив, дава смисъл на
работата ми. Натоварва ме да съобщавам
несправедливо
решение.
А
трагичните
преживявания вече са минали и когато аз
изслушвам човека, аз му давам надежда. Когато си
вътре като действащо лице, даваш надежда и
действаш. Това ме мотивира да направя всичко
възможно за тези хора. Даже когато виждам
някаква несправедливост, още повече се
мотивирам и нахъсвам.
Освен че си доктор по право, адвокат и т.н., ти си
основател на Фондация за достъп до права ФАР.
Как се роди идеята за създаване на организацията?
За да имаме свободата да правим това, в което
виждаме смисъл. През април 2001 г. станах член
на Клиниката по бежанско право в Софийски
университет. От 2002 г. станах координатор на
новия випуск. През 2003 г. направихме официална
регистрация на правната клиника. И започнах там.
Всичко влагах в правната клиника. Но през 2008 г.
се случи това, което ние така и не разбрахме: един
ден заместник-деканът дойде и ни запечата стаята
в университета. Така ни взеха офиса. Въпреки
многобройните подписки и писма, решението
остана непроменено. И така започна едно
мъчение: хем работим със студенти, хем сме
извън университета и нямаме подкрепа от
университета. Аз дълго време не исках да пускам
клиниката - това е нещо, в което инвестирах
младостта си. Чак 2013 г. основахме ФАР. Пет
години се опитвах да ,,възкресявам” клиниката онова, което много съм обичала. Но в един
момент просто си дадох сметка, че след като
нямаме подкрепа, по-добре да започнем
отначало и да имаме свобода да правим това, в
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което вярваме. И така ,,пуснах” клиниката и
основахме ФАР.
С какво се занимаваш в този период от 2008 до
2013 г.?
Всичко, което правех, бе за и от името на правната
клиника: проекти, случаи, приеми. Въпреки че
нямахме стая и подкрепа. Но в един момент се
запитах: в какво наливам? Ти наливаш - то изтича.
И трябва да го пусна. Много трудно направих това,
а то трябва да можеш да пускаш нещата, които
обичаш.
Би ли разказала малко по-подробно за ФАР? Каква
е основната Ви дейност и какви планове имате за в
бъдеще?
Във ФАР отпечатък има опитът ми от десет години
в правната клиника, където ние, от една страна,
предоставяхме правна помощ, а от друга страна,
включвахме студенти и млади специалисти. Това
продължаваме да правим във ФАР: върви
правната помощ, но в същото време водим
различни изследвания и обучения. Вярваме, че
това поставя една здрава основа за достъп до
права. Ако няма здрава основа, на която да
стъпиш, не може да има реален достъп до права.
Това е и посланието в името на фондацията. Ние
можем да имаме на теория някакво право. Но ако
нямаме достъп до него? За да има достъп до него,
трябва да има здрава основа. Какво е здравата
основа? Това са знанията - стъпваме на знания,
чувствителност и разбиране за проблемите. Да
изслушваме хората, на които помагаме, да не се
държим горделиво, че ние знаем всичко. Да ги
изслушваме, да ги овластяваме. Ние уважаваме
хората, на които съдействаме. Това създава една
здрава основа. Работим много със съда. В съда са
най-големите ни очаквания и съответно найголемите радости и разочарования. Докато са тук,
на тази земя, хората търсят справедливост. Аз
знам, че не е напълно възможна тази
справедливост. Но къде я търсят хората? В съда. И
когато този, който трябва да въздаде
справедливост, те разочарова, това става
наистина много силен удар за вярата. Но ние
Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 6(1)/2021

продължаваме да разчитаме на съда. И имаме
позитивни промени - както в съдебната, така и в
административната практика. Успяваме да
балансираме между добри и лоши новини.
Главното е да не се отказваме.
В самото название на ФАР са включени правата на
човека. Ако сега оставим академичните понятия за
малко настрани, какво за теб са човешките права?
Това е възможността да живееш пълноценен
живот. Често си мисля, че за съжаление има много
случаи в живота, когато просто по здравословни
причини хората не могат да живеят пълноценен
живот. А в случаите, по които ние работим, това
обикновено са здрави хора. И пречката да живеят
пълноценен живот, е функционирането на
правната система. За мен това е абсурдно: как
правната система може така да осакатява
човешкия живот, като не дава право на хората да
работят легално, да учат, да сключат брак? Това са
осакатени човешки животи, но не защото са
болни, а защото системата такива ги прави.
Според теб дали българското общество е готово не
само да приема, но и да интегрира бежанците?
Какви проблеми забелязваш ти по този въпрос?
Аз мисля, че българското общество приема,
приемало е и ще приема чужденци и бежанци.
Стига да има лидери, които да не го манипулират
с цел хората от страх да гласуват за тях. Но от една
страна е българското общество, от друга страна един много тесен кръг властимащи хора, които
намират изгода от това повечето чужденци да
нямат лесен достъп до права и да им е много
трудно. Ако държавата като цяло, а не в лицето на
този тесен кръг, влезе в системата на
миграционното право в България, тя ще види, че
българското общество има интерес да привлича
знаещи, умеещи чужденци, които тук да послужат
като човешки ресурс и да допринасят за това
общество.
Ти си един от тези хора, които активно работят в
посока повишаване на информираността на
младото
поколение
за
бежанското
и
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миграционното
право
чрез
постоянно
организиране на обучения и семинари. Какво още
според теб може да бъде направено в тази насока?
Нужно е да достигнем тази зрялост, при която
държавата
да
осъзнае
обществения
и
националния интерес. Сегашната затворена
имиграционна политика (с изключение на
чужденците от български произход с изискване на
виза ,,Д”), с много трудния достъп до
разрешението за пребиваване, пазара на труда,
който е затворен за чужденци, не обслужва
националния интерес. Това обслужва интереса на
един тесен кръг хора. Аз много се надявам
държавата да осъзнае националния интерес в
това имиграционната система да не бъде толкова
затворена.
Всички знаем колко е натоварена работата на един
адвокат, а особено бежански адвокат, от чиято
помощ се нуждаят десетки хора всекидневно. Как
успяваш да балансираш между работата и личния
живот?
Все още го търся този баланс и се уча в тази сфера.
Аз наистина вярвам, че когато ние се опитваме да
помогнем на някой друг, Бог ни помага с нашите
неща, които са важни за нас в личен план. Както
пише в Библията: ,,Търсете първо Божието
царство и всичко останало ще ви се прибави”.
Какво значи да търсиш Божието царство? Да си
честен, да си вършиш работата, въпреки че много
често, ако си вършиш работата, ще си навлечеш
гнева на много хора само заради това. Но аз знам,
че това е само гневът на хора, не на Бог.
Отношенията ти с Бог са най-важни и някак си
нещата се нареждат. Непрекъснатото вглъбяване
в себе си води до умора.

създават много големи очаквания у хората. Но
това не е устойчиво. Тоест да имат предвид, че тук
няма бързо и лесно разрешаване на случаите.
Няма гаранции, дори да сте направили всичко
възможно, че ще има положителен резултат за
този човек. И ако въпреки това желаете да
работите, тогава се заемайте. Съответно и няма
такава пряка печалба от адвокатска услуга.
Понеже не можеш да обещаеш положителен
резултат, трябва да бъдеш подготвен да работиш
много на доброволни начала. Трябва да имаш
готовност да работиш, въпреки че няма да има
резултат веднага. Това е много практично нещо.
Мен ме привлича това, че мога да помогна не
толкова с обещания за бърз и положителен
резултат, колкото да повлияя на това как тези хора
започват да се чувстват в този процес. Това става
като ги изслушвам, държа ги в течение на всичко,
което правим, те чувстват, че имат контрол върху
ситуацията, обяснявам, въпреки че може да е
лоша новина, и те разбират. Аз виждам, че те
въпреки всичко са овластени и не са изгубили
надежда. Също така усещам огромна отговорност.
Това е реалността. Но дори младите юристи да не
се занимават с тази сфера на правото в бъдеще, а
само за кратко да се докоснат до нея, това много
ще им помогне в друга сфера от правата на човека
или от правото или политиката... Много ценни
уроци могат да се научат от работата с бежанско и
миграционно право.
Ако би имала възможност да се върнеш 20 години
назад и да направиш избор отново, би ли избрала
да се занимаваш с бежанско право в България? Би
ли направила същия избор?
ДА!

Какво би посъветвала младите юристи, желаещи да
се занимават в бъдеще с бежанско и миграционно
право?
Първо, да имат предвид, че както в момента
работи системата в България, те не могат да
обещаят на хората положителен изход по случая.
Виждам, че често има много високи обещания и се
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Човешката воля
Айлин Фейзуллова, стажант в Каритас София
Аз съм Айлин Фейзуллова,
на 22 години, и съм бъдещ
лекар - студент по
Медицина в пети курс на
Медицински университет
– София (МУ). През всички
години от обучението си в
МУ съм се занимавала
активно с дейността на Сдружение „Асоциация на
студентите медици в България“ (АСМБ) като
локален и национален отговорник по Човешки
права и мир и Председател на „Асоциация на
студентите медици – Пловдив“.
Освен
медицината голяма моя страст са езиците, като
владея английски, испански и руски, а отскоро и
турски език. През 2020 г. получих приза ,,Студент
на годината” на Медицински факултет на МУ –
София. От март 2021 г. съм стажантка в Каритас
София.
Кое е по-силно у човек? Волята или страхът?
Страхът поражда ли волята?
Създаден така, че да умее да твори собствената си
съдба, човек трябва да бъде силен, толкова силен,
че да събори всички стени, които се изпречат по
пътя му. И чрез тези прояви на висша сила да дава
пример – да бъде храм от житейски истории,
които да бъдат спусъкът за някого, който с едно
дърпане да убие всичките си страхове.
Надявам се историята на А. да бъде пример за
всеки от вас, който иска да покори собствените си
страхове, да изкачи своите лични върхове и да
погледне от високо своето минало, облян от
енергията и светлината на бъдещето си.
А. е в своите ранни 20 години, когато решава, че е
крайно време да спре да търпи насилието на своя
партньор. Решава да задържи и детето, което носи
у себе си. Обичта ѝ към собствената ѝ рожба е посилна от страха и ненавистта. От момента, в който
напуска дома си в Гана, тя взема решение сама да
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поеме цялата отговорност за своето бъдеще, както
и за бъдещето на детето й. Смелостта надделява,
силната воля тържествува!
Желанието на А. е да замине в Испания – това е
страната, която според нея ще ѝ предложи това, от
което е лишена в Гана. Ще й даде сигурност –
далеч от всеки, който би могъл да ѝ навреди, и
оптимистично бъдеще – за образованието на
детето ѝ. Младата жена прави всичко, за да бъде
сигурна, че е поела по пътя натам.
Дали получава това, за което се е молила?
Не, А. е излъгана и изпратена в страна, която не
познава, на място, за което едва ли някога е
чувала. И това е нашата страна България. Оттук
нататък бих казала, че това, че попада именно тук,
е голям късмет. Хората, които започват да полагат
грижи за нея, са изпратени от висша сила, защото
дават всичко от себе си да помогнат на А. и
бъдещото ѝ дете. В това число включвам Каритас
София, чиято бенефициентка до ден днешен е
тази майка героиня. Връзката между мен и нея е
именно Каритас, където стажувам в момента.
Искрено поздравявам лекаря, който преди 4
години се е наел да прегледа и проследи една
бременност в 7-ми месец, за която единствената
информация, която е имало до този момент, е, че
съществува. За щастие, съдбата обича смелите и
на това дете е отредено да бъде живо и здраво!
М. се ражда в Майчин дом без усложнения и
травми за него и за майката!
Момченцето вече успешно ходи на детска
градина, социализирано е сред връстниците си,
говори на български и английски език. А.
разговаря с него и на родния ѝ език, което е още
един положителна страна.
Сигурна съм, че за М. се очертава едно прекрасно
бъдеще!
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А. е добре. За нея България не е само плюсове и
минуси, но е едно сигурно място, в което има
създадени приятелства, участва в различни
програми, свързани с интеграция, и знае, че има
на кого да се опре при нужда.
Защо пиша за нея? Защото съм избрана да бъда
нейна менторка в следващите три месеца по

специална Менторска програма. Сигурна съм, че и
пред двете ни ще се разгърнат два нови свята,
които взаимно ще се допълнят и най-вече ще са
извор на нашето вдъхновение.
А. е дала на света един много ценен урок и той е,
че волята побеждава страха, той самият е нейният
спусък!

Фото: Фейсбук страница на Медицински университет - София
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Резюме на български език
Първият брой за 2021 г. на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е изготвен съвместно от
Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Мулти култи колектив (МКК) по проект „Столица на
толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци
и мигранти“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“, и в
партньорство с ВКБООН. Проектът предлага студентската практика на 14 студенти, за да придобият
реален опит за работа с бежанци и мигранти чрез двумесечен или тримесечен стаж, на базата на който
да публикуват кратки анализи, интервюта или по-задълбочени теренни изследвания на страниците на
бюлетина. Първи впечатления на част от студентите са събрани в специалната секция с техни текстове.
В броя за първи път се публикуват и резултатите от проучване, разкриващо митовете за и сред
бежанците, осъществено от Бежанския консултативен съвет (БКС) с финансиране на ВКБООН. Броят
съдържа и резултати от изследването „Достъп до пазара на труда в България за граждани на трети
държави“ на КНСБ. Ще научите и за историята на Фреди и Линда, които идват в България от Ирак, и
кампанията на Мулти култи колектив около изгорялата им къща точно преди Коледа. В традиционната
рубрика „Страни на произход“ е поместена статия, посветена на историята на древен Ирак. А рубриката
„Думата имат практиците“ споделя експертизата на колегите на терен в Харманли чрез работата на
фондация „Мисия Криле“. Рубриката „Правен консултант“ този път се фокусира върху алтернативите на
имиграционното задържане, като анализира дадените от закона съответни мерки и възможността за
реалното им приложение. Добрата практика от Европа в академичната сфера този път идва от Дъблин
и разказва за магистърската програма „Интеграция на бежанци“ на Дъблинския градски университет.
Преход към студентската секция е разказът на стажантка, която е част от практиката на ВКБООН,
организирана за втора година за студенти „Арабисти“. Студентската секция включва две интервюта с
експерти, едно с преподавател и един разказ по лична история.
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Summary in English
The first issue of the academic bulletin “Refugees: Today and Tomorrow” for 2021 was prepared jointly by the
Bulgarian Council for Refugees and Migrants (BCRM) and Multi Kulti Collective (МKC) under the project
“Capital of Tolerance in an Era of Pandemic: Students Connecting Academic Community and NGOs for the
Benefit of Refugees and Migrants”, funded by Sofia Municipality under the “Crisis as an Opportunity” program,
and in partnership with UNHCR. The project offers student internships to 14 students to gain real experience
in working with refugees and migrants through two-month or three-month internships, on the basis of which
they publish short analyses, interviews or in-depth research in the first and second issues of the bulletin. First
impressions of some of the students are collected and can be read in a special section. The issue publishes for
the first time the results of a survey revealing myths about and among refugees, conducted by the UNHCRfounded Refugee Advisory Board (RAB). The issue also contains results from the survey “Access to the Labour
Market in Bulgaria for Third Country Nationals” of CITUB. The futher tells the story of Freddie and Linda, who
come to Bulgaria from Iraq, and the campaign of Multi Kulti Collective about their burned house just before
Christmas. The traditional feature “Countries of Origin” reveals the history of ancient Iraq. The feature “The
Voice have the Practitioners ”shares the expertise of the colleagues from the “Mission Wings” Foundation
working in Harmanli and the region. This time, the “Legal Expert'' section focuses on alternatives to
immigration detention, analyzing the relevant measures provided by law and the possibility of their actual
implementation. The good practice from Europe in the academic field this time comes from Dublin and tells
about the Master’s program “Integration of Refugees'' at the Dublin City University. As a transition to the
student section is the story made by intern who was part of the UNHCR practicum, organized for the second
year for Arabic Studies students. The Student section includes two interviews with experts, one with a lecturer
and one reveals the personal story and struggles of a refugee.
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