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Уводна статия
Децата са най-уязвимата група в миграционните
потоци.
Докладът
„Глобални
тенденции.
Принудителното разселване през 2020 г.“
показва, че момичета и момчета на възраст под 18
години представляват 42% от всички разселени
лица по света. По данни на ВКБООН близо един
милион деца са родени като бежанци между 2018
и 2020 г. и много от тях биха могли да останат
такива в продължение на години. В България през
2020 г. 1125 деца до 17-годишна възраст
включително са потърсили международна
закрила, като на 46 е предоставен статут на
бежанец, а на 156 – хуманитарен статут. С брой 4
за 2021г. на академичния бюлетин се опитахме да
разберем колкото се може повече за тях,
събирайки палитра от кратки научни статии,
информация за инициативи и проекти, интервюта
и репортажи, представящи дейността на водещи
организации, посветили дейности и на тях.
От всички получени включвания, в броя се
очертаха няколко тематични секции, които
групирахме по следния начин – правни анализи на
млади юристи и застъпници, представяния с фокус
върху непридружените деца, тематичен блок
около образователната и социална интеграция на
децата бежанци, за което сме благодарни на
всички автори в броя. Радваме се, че отново
активни са младите автори. В рамките на проект
на Фондация за достъп до права „Изследване чрез
действие“ бяха изработени пет застъпнически
доклада, на страниците на бюлетина бихте могли
да намерите съкратена версия на един от тях
(Предизвикателства при оценката на най-добрия
интерес на детето в рамките на процедура по
предоставяне на международна закрила на деца)
и специална статия, посветена на имиграционното
задържане на непридружените деца на друга
млада юристка от екипа, работил по проблемите
на имиграционното задържане в рамките на
проект „ActionR: Неформална обучителна
програма за развитие на млади застъпници в
бежанското и миграционното право“. Правната

секция е допълнена и с анализ относно темата за
децата в риск от безгражданственост. За
пристигането в България, условията на
процедурата за получаване на международна
закрила може да прочетете в статиите на Ани
Райков от Международната организация по
миграция и интервюто с Хамид Хошсияр, част от
екипа на фондация “Мисия Криле” и член на
Бежанския консултативен съвет.
Най-много текстове са посветени на различни
аспекти на образователната и социалната
интеграция на децата. Студентките в специалност
,,Арабистика” Надя Шобаш и Алекса Шейтани
правят сравнение между образованието на
децата в Йемен и интеграцията им в българската
образователна система. Друг текст на техните
колежки Пънар Тахсин и Мириам Тити
представя ливанското училище в София, а
директорката на ОУ „Христо Ботев“ в с. Българин,
община Харманли, разказва за опита си при
работата с деца бежанци от 2017 г. насам.
„Интеркултурните градини като зелени мостове“ е
инициатива – добра практика, проведена в
няколко училища в гр. Харманли и региона от
екипите на CERMES и Каритас, в която деца
бежанци, заедно с българските си съученици
засаждат дръвчета като символ на израстването
им заедно. Друга интересна инициатива с
по-големи ученици е проведена от Политическа и
гражданска
обсерватория:
миграция,
дигитализация, климат във Френската гимназия в
София, в която бежанци и мигранти разказват
своите истории на ученици от училището. Не на
последно място по важност броят представя и
голям международен изследователски проект
REFUGE-ED, осъществяващ се в рамките на
програма „Хоризонт 2020“, който работи „да
насърчи социално приобщаваща и подкрепяща
учебна среда за деца бежанци, непридружени
непълнолетни и приемащите общности“ с
ръководител на екипа в България – проф. Анна
Кръстева.
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Въпреки всички трудности пред децата бежанци,
описани в този брой, завършваме това кратко
въведение с добра новина: спечелването на нов
проек, разписан съвместно от район Оборище на
Столична община, БЧК и ВКБООН, и финансиран
по Норвежкия финансов механизъм. Той ще
позволи изграждането на малък център за
настаняване на непридружени деца, включително
мигранти, търсещи закрила и получили закрила.

Неговите клиенти ще получават 24-часова грижа
от социални работници на БЧК. Желаем успех на
колегите в осъщестяването на инициативата.
Приятно четене!
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Статистика за периода януари – ноември 2021*
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Статистически данни за лицата, потърсили международна закрила
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Статистически данни за лицата, получили международна закрила
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Статистически данни за непридружените непълнолетни лица, потърсили закрила през 2021г.
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Страни на произход за непридружените непълнолетни лица, потърсили закрила през 2021г.
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*Данните са предоставени от ДАБ при МС

Подробна статистическа информация можете да намерите онлайн в
системата НАВИГАТОР >>>
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Предизвикателства пред децата в ситуация на принудителна
миграция
Магдалена Славкова
Д-р Магдалена Славкова е главен
асистент в Института за
етнология и фолклористика с
Етнографски музей при БАН.
Изследователските й интереси
в последно време са свързани с
образователни проблеми при
децата на завръщащи се
български граждани от чужбина
и при децата на бежанци от
Близкия изток. Тя представя
своите научни резултати на различни национални и
международни форуми. Има три публикувани книги:
Циганите евангелисти в България (2007);
Етничност, религия и миграции на циганите в
България (съвместно с Йелис Еролова, 2013); Between
the Worlds: People, Spaces and Rituals (cъставител
съвместно с Мила Маева, Йелис Еролова и Рачко
Попов, 2019).

налага интеграционната политика на ДАБ да бъде
насочена не само към възрастните, но и към помалките (Манчева, Нончев, 2012).
Хора се настаняват не само в София, но и в други
селища, където са открити Специални домове за
временно настаняване на чужденци от затворен
тип, които са към Дирекция ,,Миграция” на МВР (в
Бусманци и Любимец), и регистрационно
приемателни центрове от отворен тип, които са
към ДАБ (София, Харманли, с. Баня, с. Пъстрогор).
Разбира се, София си остава предпочитано място
за временен престой или за живеене, защото се
предлагат различни услуги по прием и
интеграция, стандартът на живот е по-висок, има
повече възможности за образование на децата и
за търсене на работа.

Пътуване и несигурност
Пътуването на хиляди хора, напускащи
конфликтните региони на Близкия и Средния
изток, минава през България. Нашата страна е
първата гранична държава на Европейския съюз,
която им предлага убежище и закрила. До 2013 г.
потокът на бежанци и техните деца, идващи найвече от Афганистан, Ирак, Армения и Иран, е
сравнително слаб. Към тези държави трябва да
добавим и Сирия, защото в резултат на
гражданската война от 2011 г. започват
безпрецедентни преселвания на сирийци. По
данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ)
между 2013 г. и 2017 г. броят на лицата, потърсили
закрила, се увеличава значително и сумарно те
надхвърлят числеността на тези, които подават
молби преди или след този период. Въпреки че в
болшинството от случаите хората бягат от военни
конфликти, то в потоците участват и такива, чиито
пътувания са мотивирани от сериозни
икономически проблеми в страните им на
произход. Профилът на хората е съставен основно
от мъже, но постепенно той се променя, като
включва и семейства с деца, поради което се

©UNHCR/Gordon Welters

Преселването от родното място до България е
изпълнено с несигурност и опасности, защото това
са нелегални придвижвания, при които се плащат
нерегламентирани
суми
на
каналджии,
извършващи услуги по превозване, но без да
гарантират здравето на пътниците или успеха на
начинанието. Понякога бежанците престояват в
Турция по няколко месеца или дори години,
докато пристигнат в България. Впоследствие доста
често ги залавят на българо-турската граница. В
багажа на търсещите закрила се взимат
необходими вещи като пари, храна (шоколад,
фурми, нахут, стафиди и други), дрехи за
преобличане, обувки за децата, малки играчки.
Малките са най-стресирани от пътуването, защото
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е дълго като време, не разбират изцяло
ситуацията и изпитват безпокойство какво ще се
случи с тях и родителите им. Всяко семейство
изтъква
различни
причини
пред
административните власти по време на
интервютата, в рамките на процедурите по
кандидатстване, но най-често те се свързани с
военни конфликти, атентати, липсата на
сигурност, реални заплахи за живота и здравето
на близките. Разбира се, бежанците са наясно, че
колкото по-трагична е личната история, толкова
по-голям е шансът за успех. Служителите
подчертават, че хората украсяват допълнително
преживяното от тях, надявайки се по-лесно да
получат статут, без да изключват напълно, че в
основата си наративите на бежанците са реални. В
някои от случаите семейството не пътува заедно
поради финансови и други причини. Така
например майката може да тръгне на път с
всичките си деца или с някои от тях. В други случаи
тя или бащата пътуват сами и се надяват, че щом
получат статут, могат да започнат процедура по
събиране на семейството. Една от личните
причини, изтъквани в интервютата, може да е
загубата на бащата, болест на дете, което е
допълнителна мотивация да се избяга. Повечето
нямат намерение за трайно установяване в
България и правят неколкократни опити или
успяват да се насочват към други страни от Европа
като Германия, Холандия, Дания, Швеция,
Финландия и други, като разчитат на помощ от
вече установили се роднини.
UNHCR/Dobrin Kashavelov

Настаняване и културен шок
В периода на изчакване на решението и преди
получаването на бежански или хуманитарен
статут, лицата, търсещи закрила, имат право да
бъдат настанени в регистрационно-приемателен
център, заедно със своите деца. Те имат право на
безплатна медицинска помощ и храна, както и
имат достъп до трудовия пазар (след третия
месец) и до образователната ни система.
Едно от големите предизвикателства пред
семействата е неприемането им. Това отношение
към тях в българското общество е свързано както
с традиционното стереотипно отношение към
,,другия” и ,,различния”, така и с новото
отношение, свързано с това, че говорят
неразбираем език и имат непозната култура
(Еролова, Й. 2017). Друг проблем е, че бежанците
се възприемат като една хомогенна общност, без
да се познават техните етнически специфики, и
често се приема, че те са непременно сирийци.
Понякога българите се отнасят към всички като
към ,,терористи”, ,,талибани” и изпитват страх,
поради което не желаят да бъдат заселвани в
техните селища. Така в липсата на информираност
за това кои са бежанците, тяхното непознаване и
страх от присъствието им намират почва за
развитие
различни
стереотипи,
което
допълнително
затруднява
трудовата
и
образователната им интеграция.
Настаняването в центровете предизвиква
недоволство сред жителите на съответното
селище, които се притесняват от присъствието им,
въпреки че някои от българите получават работа
като служители в тези центрове. Така например
събеседничка от Харманли споделя следното във
връзка с бежанците: ,,По едно време бяха
навсякъде из града, на тълпи се движеха, излезеш
в парка да се разходиш, те седнали да ядат там”.
Негативни внушения се артикулират и по медиите.
Разбира се, има и прояви на състрадателност,
особено към семейства с деца, защото според
събеседници българи ,,те бягат от войната” и
,,децата с нищо не са виновни”. По време на
престоя си, който в отделните случаи е различен –
от няколко месеца до няколко години, бежанците
също споделят различни впечатления за местното
население,
за
културната
среда,
за
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представителите на държавните институции.
Техните първи впечатления за българите също не
винаги
са
положителни.
Съществува
противоречие между предварителните им
очаквания за това какво ще видят в една
европейска страна като България, и реалните
условия на живот и стандарт, което допълнително
ги мотивира да търсят убежище на Запад (Накова,
А. 2019).

© UNHCR/Gyula Sopronyi

Образование
Децата, които са обект на образователна
интеграция, са три групи - такива, които заедно с
родителите си търсят закрила; със статут на
бежанци или с хуманитарен статут. Законът за
убежището и бежанците им предоставя правото
да учат в наши училища, съгласно съответните
процедури, същите, които се отнасят и до децата
на българските граждани (Закон за убежището и
бежанците от 2002 г., посл. изм. 2020 г.).
Най-големият проблем е, че някои от тях не
притежават сертификати за завършен клас или
етап на образование, не владеят български език и
понякога родителите им декларират възраст,
различна от реалната. С въвеждането на Наредба
№ 3 от април 2017 г. се улеснява техният достъп
до образователните институции. Ключовият
момент в нея е, че въз основа на възрастов
критерий и след преценка на училищни екипи в
клас могат да бъдат записани ученици,
независимо дали притежават документ за
завършен клас и дали имат познания по български
език (Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и
реда за приемане и обучение на лицата, търсещи
или получили международна закрила).

Преди да влезе в сила Наредбата, за записване се
изискват училищни документи от страните на
произход и начално ниво на владеене на
български език. Поради това стратегията спрямо
тях тогава е организирана на два етапа:
подготвителен етап, в който участват както ДАБ,
така и различни неправителствени организации
като Български Червен кръст (БЧК) и Каритас
София, които осигуряват курсове по език и
подготовка за училище, финансирани от ВКБООН
и други донори. И досега БЧК организира езикови
курсове и извънучилищни дейности, лагери,
предоставя безплатни учебни материали,
подпомага записването на учениците в клас.
Децата се записват в училище според своето
местоживеене и най-много ученици има в София.
Вторият етап за децата бежанци е свързан с
обучението. След като постъпят в клас, те учат
според учебните планове на българчетата, като
понастоящем е предвидена възможност за
допълнително обучение по български език.
Проблемите, с които се сблъскват, са различни, но
най-вече са свързани с несъгласието на
родителите българи ученици от Близкия изток да
бъдат записвани в класовете на техните деца. Това
води до нежелание от страна на учениците да
общуват с бежански деца. Същото важи и за деца
от различни етнически общности като роми и
турци, които отначало се държат резервирано.
Общите игри и занимания обаче имат сближаващ
ефект и влияят положително върху скъсяването на
дистанцията между подрастващите. Друг проблем
е липса на добра подготовка на учителите за
работа с ученици, преживели травми, липсата на
адаптирани учебни материали, комуникационни
проблеми между обучители и обучаеми
(Славкова, 2020). Разбира се, понякога учителите
реагират чисто по човешки спрямо децата и им
обръщат специално внимание. Така например в
разговор с директорка на селско училище в
региона на Харманли, тя сподели, че момиче от
Иран е била една от любимите й ученички, преди
да замине с майка си за Германия. Според нея „П.
е много добро и хубаво дете, много талантливо.
Много й се отдават предмети като рисуване,
въпреки че в началото рисунките й бяха доста
тъжни, а цветята, които правеше - в черно. Много
добре се справя с лепене, рязане, правене на
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фигурки и други неща, свързани с изкуство. В
рамките на учебната година, П. научи много добре
български език”.
Родителите бежанци не са добре информирани за
това как протича образователният процес и
различните му форми на обучение. Те понякога
изпитват недоверие към училището. Страхуват се
да запишат децата си в клас, защото се
притесняват да не им се случи нещо лошо или
някой да им ги вземе. Така например известно
време майка от Харманли придружава децата си и
сутрин се качва заедно с тях в автобуса, който ги
извозва до училище. Тя се страхува да не ги
отведат без нейно знание в центъра в Любимец,
защото има много лоши спомени от престоя там.
Понякога децата, подобно на своите родители,
живеят с усещането за временно пребиваване в
България.
Един от последните проблеми, пред които са
изправени лицата, търсещи закрила и техните
деца, е справянето с предизвикателствата на
онлайн образованието и качеството на обучение.
Неправителствени организации като БЧК, Каритас
и други участват в подпомагането на този процес,
като осигуряват помещения за обучение и достъп
до технически устройства за децата, както
например се случва в бежанския лагер в
Харманли. Там те имат и осигурен учител по
български език и литература. Затрудненията на
родителите са свързани с липсата на информация
и ориентация как да се справят със ситуацията,
затруднен достъп до дистанционно обучение,
езикови проблеми. Допълнителните курсовете по
български език, които се осигуряват от
неправителствените организации, преминават
също в дистанционна форма на обучение, в
периоди, когато не е възможно това да се случи в
присъствена форма.
В статията са представени някои от основните
проблеми, пред които се изправят родителите
бежанци и децата им във връзка с тяхното
пристигане, прием в България и достъп до
качествено обучение. Въпреки че българските
граждани първоначално имат негативно мнение,
то на места има промяна в отношението към
търсещите закрила и най-вече към техните деца.

Оказва се, че в областта на образованието се
реагира най-бързо и адекватно спрямо
подрастващите от Близкия и Средния изток на
ниво интеграционна политика. Децата успешно се
включват в училищната система, въпреки че
съществува голяма динамика в приема им и
преждевременното им напускане по причина
заминаване за чужбина.
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Имиграционно задържане на непридружени лица – законова
регламентация и практика
Петя Казакова

Петя Казакова завършва
висше
образование
„Право“ през 2017 г. От
2017 г. до януари 2021 г.
работи в адвокатска
кантора и дружество,
което
осъществява
консултантски услуги в
сферата на миграционното право. В периода от
май 2021 г. до октомври 2021 г. провежда
неформално обучение по миграционно и
бежанско право по метода на проучване чрез
действие във Фондация за достъп до права - ФАР,
което завършва успешно, изготвяйки, в
условията на съавторство, доклад на тема
„Имиграционното задържане като крайна
мярка“. През септември 2021 г. Петя Казакова
печели конкурс и към настоящия момент
работи като съдебен помощник в Софийски
районен съд. За нея правата на човека са от
първостепенно значение.
В настоящата статия ще изследвам проблемите,
свързани с имиграционното задържане на
непридружени деца чужденци – граждани на
трета страна, които се намират в нерегламентиран
престой в Република България (РБ), в контекста на
пребиваването им в страната, възможностите за
получаване на разрешение за продължително
пребиваване в РБ и за връщането им в страната на
произход или трета страна. Ще анализирам
законовата уредба във връзка със забраната за
имиграционно задържане и практическото й
приложение, както и практиката на българските
съдилища.
Законова уредба
Според § 3б от Допълнителните разпоредби (ДР)
на Закона за чужденците в РБ (ЗЧРБ) - незаконно
пребиваващ чужденец е всеки чужденец гражданин на трета държава (без значение дали е
1

Имиграционното задържане като крайна мярка - Казакова,
Чучуганова и Караосман, (2021). Достъпно на

пълнолетен, или непълнолетен – бел. моя), който
се намира на територията на РБ и не отговаря или
е престанал да отговаря на условията за престой
или пребиваване.

© UNHCR/Dobrin Kashavelov

Съгласно чл. 5 от Европейската конвенция за
правата на човека (ЕКПЧ), всеки има право на
свобода и сигурност и никой не може да бъде
лишен от свобода, освен в изчерпателно
изброените в разпоредбата случаи. Един от тези
случаи е визиран в буква “f”, а именно:
законосъобразен арест или лишаване от
свобода на дадено лице, с цел да се предотврати
незаконното му влизане в страната, или на
лице, против което се предприемат действия за
неговото експулсиране или екстрадиране.
Последното, в европейското законодателство, е
известно като „имиграционно задържане“, а в
българското
законодателство
за
същото
задържане се използва друг термин, а
именно
,,принудително
настаняване
на
чужденеца в специален дом за временно
настаняване”.1 Имиграционното задържане е
уредено в чл. 44, ал. 6 ЗЧРБ, както и в чл. 15 от
Директива
2008/115/ЕО
относно
общите
стандарти и процедури, приложими в държавитечленки за връщане на незаконно пребиваващи
граждани на трети страни (Директива 2008/115).
То представлява обезпечителна мярка, която цели
http://www.farbg.eu/bg/publications/actionR-imigracionnozadyrzhane
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улеснено изпълнение на наложена принудителна
административна мярка ,,връщане”, спрямо
незаконно пребиваващ чужденец в РБ. По
правило тази мярка, не може да се налага
произволно, а единствено като крайна, след
обстойно изследване на всеки конкретен случай.
Има едно изключение от описаното правило, а
именно, че не може да бъде наложена, без
значение конкретиката на случая, спрямо
непридружени непълнолетни лица. В § 2, т. 1 ДР
от Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) е
дадено легално определение на „непридружен“.
Според същото той/тя е този малолетен или
непълнолетен чужденец, който се намира на
територията на Република България и не е
придружен от свой родител. Идентична е и
нормата на чл. 2, б. ,,з" от Регламент ЕС
516/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 април 2014 г. за създаване на Фонд
,,Убежище, миграция и интеграция" и за
изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и
отмяна
на решения
№
573/2007/ЕО и
№ 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета,
съгласно която „непридружено малолетно или
непълнолетно лице“ означава гражданин на трета
държава на възраст под 18 години, който влиза
или е влязъл на територията на държава
членка, непридружен от пълнолетно лице, което
да носи отговорност за него по закон или съгласно
националните практики на съответната държава
членка, докато грижата за него не бъде реално
поета от такова лице; включват се и малолетни
или непълнолетни лица,
които
са
оставени непридружени след влизането им на
територията на държавите членки.
© UNHCR/Gabor Kotschy

Съгласно § 4б от ДР на ЗЧРБ непридружените лица
попадат под категорията „уязвими лица“. По
правило,
българският
закон
забранява
имиграционното задържане на незаконно
пребиваващи
придружени
малолетни
и
непълнолетни лица чужденци – граждани на трета
страна. Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 9,
изр. 2 ЗЧРБ, по изключение, при наличието на
обстоятелствата по ал. 6 за придружените
малолетни или непълнолетни лица се издава
заповед за принудително настаняване в
специален дом със срок до три месеца. В
специалните домове се обособяват помещения за
настаняване
на
малолетни
и непълнолетни чужденци с подходящи за тяхната
възраст и потребности условия. В разпоредбата на
чл. 44, ал. 9, изр. 2 от ЗЧРБ е установена абсолютна
забрана за имиграционно задържане да се
прилага по отношение на непридружените
малолетни и непълнолетни лица. Цитираната
разпоредба е в унисон с чл. 24, § 2 от Хартата на
основните права на Европейския съюз, според
която, при всички действия, които се предприемат
от публичните власти или частни институции по
отношение на децата, висшият интерес на детето
трябва да бъде от първостепенно значение.
Съгласно чл. 44, ал. 9 от ЗЧРБ, изр. 3 органът, издал
заповедта за налагане на принудителната
административна мярка, предава лицето на
служител на съответната дирекция ,,Социално
подпомагане", която предприема мерки за
закрила съгласно Закона за закрила на детето
(ЗЗакрД). С изменение на ЗЧРБ и ППЗЧРБ,
обнародвано в ДВ, бр. 93 от 2019 г., е
регламентирана и възможността на полицейски
орган, установил непридружено дете чужденец,
да уведоми дирекция ,,Социално подпомагане" по
местопребиваването на детето и го предаде
незабавно на служител от отдел ,,Закрила на
детето” или на директора на дирекцията за
предприемане на мярка за настаняване извън
семейството по реда на ЗЗакрД. Само в случаите,
когато установяването е настъпило в почивни и
празнични дни, се предприемат съвместни
действия по предоставяне на полицейска закрила
и настаняване в социална или интегрирана
здравно-социална услуга за резидентна грижа.
Регламентирана
е
възможността
на
непридружения да подаде молба за закрила, а ако
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не го направи, с него се провежда интервю. По
време на интервюто, непридруженото дете
чужденец има право на преводач от език, който
разбира, както и на правна помощ. Едва след
проведено интервю и след изготвен социален
доклад, компетентните органи могат да наложат
принудителна административна мярка ,,връщане
до страна на произход, страна на транзитно
преминаване или трета сигурна страна" на детето
чужденец, когато са установили, че е възможно
връщането му на член на неговото семейство, на
определен настойник или на подходящи приемни
центрове в държавата му на произход, в трета
държава, готова да го приеме, или в държава,
задължена да го приеме по силата на спогодба за
предаване и обратно приемане с РБ, при условие
че там животът и свободата му не са застрашени и
не е изложено на опасност от преследване, от
изтезание или от нечовешко или унизително
отношение.
Когато връщането на детето чужденец не е
възможно, компетентните органи на дирекция
,,Миграция” изготвят обобщено становище, което
изпращат директно или чрез съответния
сектор/група
,,Миграция”
при
ОДМВР
до непридруженото дете
чужденец
чрез
определения му представител от дирекция
„Социално подпомагане“ по местопребиваване, с
което се уведомява и относно възможността за
започване на производство по предоставяне
право на продължително пребиваване. Това е
единствената
изрично
регламентирана
процедура за получаване на продължително
пребиваване на чужденец – гражданин на трета
държава, която не е необходимо да се предхожда
от получаване на виза за дългосрочно
пребиваване (виза тип „Д“).
В случай, че лицето отговаря на изискванията на
закона, Директорът на дирекция “Миграция” или
оправомощено от него длъжностно лице може да
разреши на детето чужденец продължително
пребиваване в Република България.
Практическа приложимост и анализ на съдебна
практика
След заявление за достъп до обществена
информация от 30.09.2021 г., подадено от

Фондация за достъп до права - ФАР, относно
непридружените лица, Дирекция „Миграция“,
предостави такава, а от отговорите на въпросите,
може да се направи обосновано заключение, че:
▪Непридружените продължават да бъдат
имиграционно задържани, като за периода от
01.01.2021 г. в СДВНЧ са били идентифицирани
491 непридружени деца чужденци. Общият
среден престой на децата чужденци е 22 дни;
▪Няма установени случаи на чужденци, настанени
принудително в СДВНЧ повече от един път, които
са били идентифицирани като непридружени
деца при второ или последващо настаняване;
▪Отчитайки, че възможността за продължително
пребиваване на непридружени е регламентирана
с изменение на ППЗЧРБ, обнародвано в ДВ, бр. 93
от 2019 г., до 30.09.2021 г. е издадено само едно
продължително пребиваване на непридружено
дете чужденец по чл. 28а ЗЧРБ;
▪Установяване на възрастта на непридружения,
настанен в СДВНЧ, се прави, чрез провеждане на
задълбочени беседи от полицейските органи на
Дирекция „Миграция“, а когато е необходимо, се
прилага и медицински способ за установяване на
възрастта чрез образна диагностика.
© UNHCR/Dobrin Kashavelov

С оглед защитата на непридруженото дете
чужденец може да се пристъпи към обжалване на
заповедта за задържане пред административния
съд по постоянен адрес или седалището на
посочения в акта адресат, а в случай, че
посоченият в акта адресат има постоянен адрес
или седалище в чужбина, споровете се разглеждат
от Административен съд – град София.
Обжалването на заповедта може да се направи в
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14-дневен срок от фактическото настаняване.
Другият начин за защита от незаконосъобразно
имиграционно задържане на непридружен
непълнолетен може да бъде упражнен с искане на
основание чл. 250, ал. 1 АПК, до компетентния
административен съд за незабавно прекратяване
на фактическите действия по принудителното му
задържане в СДВНЧ. Последният вариант е
значително по-бърз и при него е необходимо
кумулативно да са налице следните юридически
факти: да е налице фактическо действие, което
се извършва от името на административен
орган
или
от
длъжностно
лице
в
администрацията; това действие да не се
основава на административен акт или на
закона; и към момента на търсената защита
действието да не е прекратено2. В
повечето
случаи, обаче се избира пътя на обжалването на
заповедта за имиграционно задържане. Съгласно
практиката на българските съдилища, преди да
пристъпи към задържане на непълнолетен
чужденец, решаващият орган следва да докаже
качеството
на
лицето
като
,,придружено непълнолетно лице”. В случай, че
решаващият орган не докаже това, той следва да
третира
непълнолетния
чужденец
като
,,непридружен”. В случай, че решаващият орган
издаде заповед за имиграционно задържане на
непридружения, в противоречие на посочената
по-горе материалноправна разпоредба на чл. 44,
ал. 9 ЗЧРБ, съгласно практиката на ВАС3,
посоченият порок ще доведе до унищожаемост на
акта4. Изложеното е достатъчно условие за отмяна
на заповедта за имиграционно задържане.

лица, отговорни за детето по правилата на обичая,
каквото е законовото изискване, регламентирано
в § 2, т. 2 и 3 от ДР на ППЗЧРБ. Съгласно § 2, т. 2 от
ДР на ППЗЧРБ Лица, отговорни по силата на
закон
за непридружен
малолетен
или
непълнолетен чужденец извън родителите са
настойниците или попечителите, определени или
назначени с акт на компетентен по правото на
съответната държава орган на власт. Според § 2, т.
3 от ДР на ППЗЧРБ Лица, отговорни по силата на
обичая за непридружен малолетен или
непълнолетен чужденец са пълнолетните
роднини по права възходяща линия без
ограничение в степените, както и пълнолетните
роднини по съребрена линия до трета степен
включително. Тази легална дефиниция изключва
приятеля/познатия5. Дори да се съберат
доказателства, че едно дете е придружавано от
свой братовчед и дори да приемем хипотеза, в
която детето и пълнолетният му братовчед са
възможно най-близките братовчеди – първи, то те
се явяват роднини съребрена линия от четвърта
степен и следователно братовчедът не може да
бъде признат за придружител на детето6.
Посоченото също е само по себе си достатъчно
основание за отмяна на заповедта за
имиграционно задържане.
© UNHCR/Gyula Sopronyi

В много от случаите решаващите органи
неправилно приемат, че ако непълнолетното дете
чужденец е придружен от свой по-далечен
роднина, напр. братовчед, или приятел/познат, по
отношение на детето може да бъде наложено
имиграционно задържане. Изложеното е в разрез
на закона, дори безспорно да се установи, че
непълнолетното лице е придружено от своя
братовчед, то последният не е от категорията

В много от решенията на българските съдилища,
изобщо не се стига до обсъждане дали в
заповедта за имиграционно задържане няма друг
порок
–
например
неосигуряване
на

2

5

Разпореждане № 6093 от 15.08.2019 г. на АдмС - София по адм.
д. № 9431/2019 г.
3 Решение № 10209 от 27.07.2018 г. по адм. д. № 3796/2018 г. по
описа на ВАС
4 Решение № 2838 от 28.04.2021 г. на АдмС - София по адм. д. №
3924/2021 г.

Решение № 3445 от 26.05.2021 г. на АдмС - София по адм. д. №
3736/2021 г.
6 Решение № 772 от 28.07.2021 г. на АдмС - София област по адм.
д. № 563/2021 г.
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представителство от дирекция “Социално
подпомагане” и неосигуряване на правна помощ
в рамките на административното производство,
завършило с издаването на заповед за
имиграционно задържане7. В момента, в който
административният
орган
установи,
че
задържаният
чужденец
е
непридружен
непълнолетен или малолетен, е длъжен да
започне специалните производства и да приложи
специалните процедури, регламентирани в
закона, а не да провежда незаконосъобразно
административно производство, приключващо с
издаването на незаконосъобразна заповед за
имиграционно задържане. В практика си,
българските съдилища отбелязват и че
заповедите, с които непридружено дете
чужденец, което се намира в страната ни, без
съответното разрешение, е било имиграционно

задържано, не са съобразени и с целта на закона,
а именно да се обезпечат висшите интереси на
малолетни и непълнолетни чужденци, които се
намират на територията на РБ и не са придружени
от свой родител или от друго пълнолетно лице,
което отговаря за тях по силата на българския
закон или обичай.
От изложеното може да се направи заключение,
че дори и към настоящия момент, въпреки
изричната
законодателна
уредба,
непридружените непълнолетни, граждани на
трета
страна,
които
пребивават
нерегламентирано в страната ни, продължават да
се третират като пълнолетни чужденци, които
пребивават на територията на РБ, без съответното
разрешение за това, без да се отчита законовата
цел – да се обезпечи висшият интерес на детето.

© UNHCR/Gyula Sopronyi

7

Решение № 772 от 28.07.2021 г. на АдмС - София област по адм.
д. № 563/2021 г.
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Предизвикателства при оценката на най-добрия интерес на детето в
рамките на процедура по предоставяне на международна закрила на
деца
Анна Великова, Деница Димитрова, Жанин Ал-Шаргаби, София Йорданова-Рабачева

Анна Великова е студент в
специалност
Международни
отношения
в
Софийски
университет
,,Св.
Климент
Охридски”. През ученическите
си години взима участие в
различни
извънкласни
дейности, а по-късно и в студентски организации
и кръжоци. В момента е част от кръжока по
Международно публично право към Софийския
университет и Студентския дипломатически клуб.
През лятото на 2020 г. завършва онлайн академия
по Международно публично право (CILEO).
Участник е и в проектите “Defend” и “Action
Research” на фондация ФАР.
Жанин Ал-Шаргаби е студент по
право в 3-ти курс в Софийски
университет
,,Св.
Климент
Охридски”. Жанин се занимава
активно със състезателни дебати
и състезания за симулационни
съдебни процеси. Има интерес по теми като:
права на човека, право и технологии, европейско
право. Участвала е в проект “Action Research” на
фондация ФАР.
София Йорданова-Рабачева е
юрист и филолог. В момента е
регулаторен мениджър в ,,Данон
Сердика” АД. Участвала е в проект
,,Action Research” на фондация
ФАР.
Деница Димитрова е медиатор и
юрист. В момента е юрисконсулт
при
Адвокатско
дружество
,,Величков, Желязков и партньори”.
Участвала е в проект “Action
Research” на фондация ФАР.

*Пълната версия на статията може да намерите на:
http://www.farbg.eu/index.php/bg/publications/actionr-nai-dobyrinteres-na-deteto

Въведение
Всяко едно дете има нужда от семейство и иска да
се чувства сигурно. Оценката на ,,най-добрия
интерес на детето” в бежанското право задължава
административните органи и съда да фокусират
вниманието си именно върху специфичните
потребности на детето в рамките на процедурата
по предоставяне на международна закрила.
Основната дефиниция на понятието ,,най-добър
интерес на детето” (НИД) се съдържа в чл. 3 от
Конвенцията на ООН за правата на детето1,
съгласно която: „Най-добрите интереси на детето
са първостепенно съображение във всички
действия, отнасящи се до децата, независимо
дали са предприети от обществени или частни
институции за социално подпомагане, от
съдилищата,
административните
или
законодателните органи”. В контекста на
бежанското право, това съображение може да
бъде разгледано едновременно като право,
принцип и процедурна гаранция. Основните
институции, които защитават и оценяват НИД при
осъществяването на дейността си, са изброени в
Закона за закрила на детето. Измежду тях ще се
фокусираме върху Държавната агенция за
бежанците (ДАБ), органите по закрила на детето
(Държавна агенция за закрила на детето, отдели
за закрила на детето).
На практика, при оценяването на най-добрия
интерес на детето в България се срещат много
трудности.
Aко
няма
систематична
и
продължаваща оценка на най-добрите интереси
на детето в рамките на процедурата за
предоставяне на международна закрила, това би
било в огромна вреда на неговото развитие и
1

Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на
20.11.1989 г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., в сила от 3.07.1991 г,
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приобщаване. От 1 януари до края на август 2021
г. 310 деца под 14 г. и 1444 деца между 14 и 18 г.
са подали молби за международна закрила в
България по официални данни на ДАБ. Важно е да
се отбележи, че без систематична оценка на НИД
процедурата на тези деца не може да има
необходимото качество, за да се отговори
адекватно на нуждите им и да се направи
правилна преценка относно предоставянето на
международна закрила.

при промяна на обстоятелствата; други
обстоятелства, имащи отношение към детето.
Също така чл. 15, ал. 6 на закона обвързва
институциите по закрила на детето да издават
задължително становища при преценка на найдобрия интерес на детето в рамките на дела.
© UNHCR/Béla Szandelszky

Законодателна основа в националното право
▪Положението на децата, търсещи закрила,
основно се урежда от Закона за убежището и
бежанците (ЗУБ).
▪Принципът за съобразяване с най-добрия
интерес на детето намира самостоятелно
отражение в член 6а: ,,Преценката на най-добрия
интерес на детето се извършва в съответствие с
разпоредбите на Закона за закрила на детето”.
▪Член 25 от ЗУБ урежда правото на
представителство
на
непридружаваното
непълнолетно или малолетно дете. Член 25а
урежда осигуряването на необходими условия за
децата при настаняването им в териториалните
поделения на ДАБ.
▪Чл. 29, ал. 10 и 11 обхващат детайли относно
самото настаняване.
▪Чл. 34 урежда правото на получилите
международна закрила на събиране със
семейството си на територията на Република
България.
Най-добрият интерес на детето като термин се
разглежда в Закона за закрила на детето. В
Допълнителните разпоредби на закона, § 1, т. 5 е
дефиниран като преценка на: желанията и
чувствата на детето; физическите, психическите и
емоционалните потребности на детето; възрастта,
пола, миналото и други характеристики на детето;
опасността или вредата, която е причинена на
детето или има вероятност да му бъде причинена;
способността на родителите да се грижат за
детето; последиците, които ще настъпят за детето

Българска съдебна практика
В България липсва съдебна практика по въпроси
за най-добрия интерес на детето по време на
процедура за предоставяне на международна
закрила. Позитивно развитие в практиката на
българските съдилища е решение по дело
№1464/2021 г. на съдебен състав 69 на
Административен съд София-град. Развитието на
това дело беше обект на наблюдение по време на
нашето изследване. Това, което буди интерес при
него, е, че съдът се заема да направи оценка на
най-добрия интерес на детето в рамките на
съдебната фаза на процедурата по предоставяне
на международна закрила. По делото, след
индивидуална оценка на нуждите на едно дете е
установено, че семейната среда на детето се
осигурява единствено от майката, детето е изцяло
социално адаптирано в България, а евентуалното
му връщане в страната по произход би го
изложило на преследване. Следва обаче да се
отбележи, че решението в това дело е обжалвано
от ДАБ и подлежи на преразглеждане. Стъпката на
ДАБ да обжалва решение на съда, изцяло
основано на задълбочена оценка на НИД, след
като самата агенция не е направила собствена
оценка на НИД на това дете, би могла да се
разгледа като спорна.
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вредна практика деца да бъдат ,,пришити” към
възрастен, с който нямат връзка, но пристигат по
едно и също време в страната.
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Предизвикателства
От важно значение за уязвимите лица е
интервюто, което цели установяването на
необходимата информация за тях. Трудностите се
откриват във връзка с липсата на достатъчна
професионална
подготовка
както
на
интервюиращите, така и на представителя на
непридружените деца.
Съгласно чл. 25 от ЗУБ2 следва да бъде назначен
адвокат от Националното бюро за правна помощ,
определен от председателя на Бюрото или от
оправомощено от него лице като представител на
детето. БХК и ВКБООН предоставят обучения на
тези адвокати-представители. От наши интервюта
с експерт по закрила установихме, че работата на
адвокатите е по-успешна от формалната роля на
общинските служители, които бяха назначавани
за представители според предишната редакция на
закона.
Следва да бъде отбелязано, че с последните
изменения в ЗУБ бе премахната възможността за
придружаване на малолетния/непълноления от
пълнолетно лице, отговарящо за него по силата на
закон или обичай. От една страна, това изкуствено
ограничава кръга от лица, които имат връзка с това
дете и биха могли да защитават интересите му в
рамките на процедурата. От друга страна, това е
свързано с премахването на дългогодишната
2

Това е промяна в закона от октомври 2020 г.
David B. Thronson, Kids Will Be Kids? Reconsidering Conceptions of
Children's Rights Underlying Immigration Law, 63 Ohio St. L.J. 979
(2002). Достъпна: https://core.ac.uk/download/pdf/228468814.pdf
4 A.M. (au nom de M.K.A.H.) c. Suisse, no 95/2019, UN Committee on
the Rights of the Child (CRC), 6 October 2021
3

Друга трудност е това, че процедурата по
предоставяне на статут обвързва потребностите
на детето с потребностите на неговия родител или
придружител,
неглижирайки
фактора
на
индивидуалната необходимост от закрила3.
Например, при отказ на обща молба за
международна закрила децата автоматично се
лишават от възможността да получат закрила.
В този смисъл е решението в делото MKAH срещу
Швейцария4, където се установява, че интересите
на детето трябва да се разгледат индивидуално от
тези на родителя. Това обаче не винаги означава
разкъсване на семейната единица. В същото дело,
както и при българската практика като Решение
3522 от 2015 на СГС, преценката на най-добрия
интерес на детето води до решение, което
предоставя и право на родителите да останат в
рамките на държавата и да получат закрила.
Ситуацията с оценката на НИД значително се
влошава при непридружените деца. Системата на
бежанското право приема, че децата бежанци
получават закрила чрез придружаващите ги
родители, игнорирайки факта, че хиляди от тях
пристигат без родители.5 Необходимост от
представител за подаване на молба за закрила и
третирането на непълнолетните според общите
критерии
ограничава
възможностите
на
последните да се ползват от цялостния каталог на
правата си при подаване на молба за
международна закрила.
Понеже системата на бежанското право е
конструирана за пълнолетните, тя не винаги
отчита
опасностите,
пред
които
диспропорционално са поставени децата
бежанци. Например жертви на престъпления като

5

Joyce K. Dalrymple, Seeking Asylum Alone: Using the Best Interests
of the Child Principle to Protect Unaccompanied Minors, 26 B.C. Third
World L.J. 131 (2006). Достъпна:
https://lawdigitalcommons.bc.edu/twlj/vol26/iss1/9
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трафикиране, отвличане с цел продаване,
принуждаване лицето да продава наркотични
препарати, генитално осакатяване и т.н. са
предимно деца.6 Държавните органи и особено
ДАБ все още не разглеждат подробно подобни
допълнителни рискови фактори, на които са
изложени децата бежанци, както преди да
напуснат страната си на произход, така и по пътя,
ако не получат своевременна защита.
При определяне на най-добрия интерес на детето
в конкретен случай, Комитетът по правата на
детето към ООН прави препратка към още
индивидуализиращи елементи като пол, степен на
зрялост,
опитност,
принадлежност
към
малцинствена група, увреждане, социална и
културна среда. В този смисъл, при определяне на
най-добрия интерес на детето в рамките на
процедурата за международна закрила в
България на всеки от тези фактори трябва да се
обърне специално и индивидуализирано
внимание при преценка на най-добрия интерес на
детето.
В този контекст е ключова възможността детето да
бъде изслушано, когато е приложимо, по удачен
за възрастта му начин. Мненията и желанията на
детето трябва да стоят в основата на решенията,
които се взимат спрямо него.
© UNHCR/Gabor Kotschy

6

UNICEF, Доклад на тема Child Protection. Достъпен:
https://www.unicef.org/protection
7 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with
Unaccompanied Children Seeking Asylum, стр.17.

Изводи и препоръки
▪Навременна
помощ
Навременната
идентификация означава идентификация на
децата като такива или по-специално като
непридружени деца в разумни времеви граници.
Нужно е да се съкрати максимално времето при
оценка на молбите им и процедурите да се
изпълняват във възможно най-кратки срокове. От
друга страна, процедурата трябва да бъде
пълноценна и да не бъдат пренебрегвани нейните
съществени елементи и процесуални гаранции с
цел съкращаването й.
▪Професионална
подготовка
и
интердисциплинарен подход - Нивото на
подготовка на служителите от системата на ДАБ
също е от ключово значение, защото често те са
първият контакт, който трябва да създаде среда на
доверие.7 Поради нарастващия брой на
непридружените деца, ние препоръчваме да се
определят социални работници, които да имат
задълбочени познания по бежанско право и
детска психология, за да могат да изпълняват
максимално ефективно задълженията си, а не
докладите, писани от тях, да бъдат формалност.
▪Процесите на оценката на най-добрите
интереси на детето - УНИЦЕФ препоръчва
доколкото е възможно в оценката на най-добрите
интереси
на
детето
да
участва
мултидисциплинарен екип от професионалисти.
Практическо ръководство на Европейската служба
за подкрепа в областта на убежището (EASO)8
относно висшия интерес на детето в процедурите
за предоставяне на убежище препоръчва никога
оценката да не се прави само от един човек, а от
екип от специалисти, като да се съставя експертно
мнение от юрист и социален работник. Всяко
решение относно предоставянето на статут на
бежанец или статут на субсидиарна закрила
трябва да се основава на индивидуална оценка.9
За да бъде гарантирана справедливостта,

8

Практическо ръководство на EASO относно висшия интерес на
детето в процедурите за предоставяне на убежище.
9 Съд на Европейския съюз, Решение от 25 януари 2018 г., F, C473/16, EU:C:2018:36, т. 41.
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прозрачността и ефикасността на процеса, трябва
да бъдат създадени стандартни оперативни
процедури.10 Те трябва да обединят накъсаната и
фрагментарна законова уредба, за да бъде
процесът възможно най-ефективен.
▪Съобразяване с международните стандарти Поради тежкото положение и вероятното
насилие, което са преживели децата, е
изключително важно представителите на ДАБ да
работят с тях по начин, съобразен с всички
последни препоръки, дадени от международните
и неправителствените организации като УНИЦЕФ,
ВКБООН и др. Процедурите трябва да са
адаптирани така, че да се получи най-пълна и
достоверна информация за детето – неговата
възраст, страна на произход, придружаващите го
лица и т.н. Информационните материали, които се
предоставят, трябва да бъдат така разработени, че
да отговарят на нуждите на децата спрямо техните
език, възраст, религия, национални особености.
Лицата, интервюиращи или работещи с децата,
трябва да са способни да създадат контакт и среда
на доверие, в която непълнолетният да се чувства
защитен и свободен да разкаже историята си, да
сподели спомени, насилие, което е претърпял,
или да потърси помощ. Ключов момент е
достъпното
разясняване
на
правата
и
възможностите,
които
могат
да
бъдат
предоставени на детето.

▪Подкрепа от гражданското общество и
организации - Нашата препоръка е да се
привлекат и местните диаспори, клубове,
обучителни и професионални организации,
религиозни общности и други, за да се създаде
усещане за подкрепа при интегрирането на тези
деца.
Оценката на най-добрите интереси на едно дете
трябва
да
бъде
продължаващ
процес,
осъществяван с интердисциплинарен подход, да
включва всички отговорни институции (ДАБ, ОЗД,
представител
и/или
адвокат,
социални
работници, психолози) и да включва зачитане
правото на детето свободно да изразява своите
възгледи и на тези възгледи да се придава
необходимото значение по всички въпроси,
отнасящи се до детето.12

▪Подкрепа и професионални изисквания за
законния
представител
Ролята
на
представителите е от ключово значение, защото
тяхната професионална помощ може разкрие
уязвимост или да предотврати детето да стане
жертва
на
насилие
или
експлоатация.
Представителите, заедно с държавните органи,
трябва да проявяват бдителност по отношение на
всички потенциални рискове пред детето.11

10

UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child,
стр.49.
11 Практическо ръководство на EASO относно висшия интерес на
детето в процедурите за предоставяне на убежище. стр. 39.
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12

Комитет по правата на детето, Конвенция за правата на детето,
Общ коментар №14 (2013); Най-добрия интерес на детето –
първостепенни съображения, стр.22.
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Сигурни зони за непридружени деца в РПЦ София, кв. Военна рампа
и кв. Овча купел
Ани Райков

Контекст
През 2018 и 2019 г., Мисията на Международната
организация по миграция (МОМ) в България
ремонтира и обособи три етажа, включително
стаи, коридори и общи тоалетни и душове, в
Регистрационно-приемателния център (РПЦ) на
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) София,
кв. Военна рампа с цел създаване на първата по
рода си в България Сигурна зона за непридружени
деца, търсещи международна закрила. Зоната,
която е с капацитет 100 деца, отвори вратите си
официално на 19 юни 2019 г. Половин година по
късно, през януари 2020 г., МОМ България откри
втора Сигурна зона за непридружени деца в РПЦ
София, кв. Овча купел, с капацитет 138 деца, след
ремонт на един етаж, включително стаи с
тоалетни и душове и помещения за групови
занимания. В двете зони има специално
обособени стаи за момичета или деца със
специфични нужди.

фото: Международна организация по миграция

осигуряване на безопасността на децата и реакция
при евентуални инциденти.

Статистика
От откриването на Сигурната зона в РПЦ София, кв.
Военна рампа през 2019 г. до 20 декември 2021 г.,
2770 непридружени деца от Афганистан,
Пакистан, Иран и Бангладеш са били
регистрирани, настанени и получили грижи и
подкрепа в зоната. С изключение на едно момиче,
всички други деца са момчета, като
преобладаващата националност е Афганистан. В
Сигурната зона в РПЦ София, кв. Овча купел, от
откриването на зоната до 20 декември 2021 г., са
настанени и получили грижи 326 непридружени
деца от Сирия, Ирак, Алжир, Мароко, Египет,
Либия, Палестина и други страни, в които
преобладава арабски или кюрдски език. В тази
зона, подобно на другата, само едно момиче е
било настанявано, а всички останали са момчета.

Методика за работата в зоните

Персонал и дейности

Работата в Сигурните зони е структурирана въз
основа на ,,Методика за условията и
организацията
на
социалната
подкрепа,
предоставяна в Сигурните зони за непридружени
непълнолетни и малолетни деца, търсещи
международна закрила”, изготвена от МОМ
България, разгледана от Регионалния офис на
МОМ в Брюксел и одобрена от ДАБ. УНИЦЕФ
България също предостави технически принос по
време на етапа на изготвяне на методиката.

МОМ България координира работата в зоните,
съвместно с ДАБ. Екипът на МОМ се състои от
двама координатори и 22 социални работници,
които предоставят 24/7 грижа и подкрепа на
децата, настанени в зоните. Повече от половината
социални работници идват от страните на
произход на децата в двете зони и съответно
познават добре техните културни специфики.
Социални работници, психолози и юристи от
мобилните
екипи
на
МОМ,
както
и
преводачи/културни
медиатори
също
предоставят подкрепа на децата, настанени в
двете зони.

МОМ подписа договор с охранителна фирма СОТ
161 за предоставяне на 24/7 охрана с цел
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за изучаване на български и училищните уроци,
както и подкрепа за подготовка на домашни
упражнения.

фото: Международна организация по миграция

Социалните работници в двете зони и мобилните
екипи на МОМ изпълняват следните дейности на
ежедневна база:

МОМ работи в тясно сътрудничество с ДАБ,
Български хелзинкски комитет (БХК) за
подпомагане на стартиране на процедура за
събиране на децата с членове на техните
семейства в други страни членки на Европейския
съюз, съгласно Дъблинския регламент III. В
допълнение, МОМ координира работата си в
зоните с други организации като Съвета на жените
бежанки в България, Каритас София, Български
Червен кръст, Център Надя, ВКБООН и УНИЦЕФ,
които също предоставят подкрепа на децата.
фото: Международна организация по миграция

·Регистрация и настаняване на новодошли деца
(след регистрация от страна на ДАБ);
·Проверка на присъствието на децата в зоните
всяка сутрин и вечер;
·Обясняване на правилата в зоните и съблюдаване
за тяхното спазване, както и спазването на
дневния график от децата;
·Индивидуални
консултации
психологически и юридически;

–

социални,

·Водене на случаи;
·Съпровождане до медицински услуги извън РПЦ
и закупуване на лекарства;
·Раздаване на нехранителни артикули като
хигиенни материали, дрехи и обувки;
·Организиране
на
групови
дейности
–
информационни сесии на различни теми, спортни
събития, художествени и музикални работилници,
неформални образователни дейности, посещения
на културни, природни и исторически обекти и
събития и други;
·Сътрудничество със законните представители на
децата, назначени от Националното Бюро по
правна помощ (НБПП);
·Подпомагане на образователния процес –
редовна връзка с класните ръководители на
децата, които посещават училище и подпомагане

Предизвикателства
Основните предизвикателства, идентифицирани
до момента в работата в зоните, са както следва:
·Наличието
на
голямо
текучество
на
непридружени деца, предимно в Сигурната зона в
РПЦ София, кв. Военна рампа, което не позволява
задълбочена работа с децата, включително от
гледна точка на разрешаването на въпроси,
свързани със здравето и психологическото им
състояние;
·Продължаващата КОВИД-19 пандемия доведе до
редица предизвикателства като необходимост от
карантина и редовно извършване на PCR или
антигенни тестове, както и невъзможност за
организиране на групови дейности с децата;

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 09(04)/2021

21

ОТ ТЕРЕНА
Бежанците:
днес и утре
·Голяма част от децата, настанени в зоните, са на
възраст между 15 и 17 г. и считат България за
транзитна държава, което затруднява да бъдат
мотивирани да посещават училище, както и да
спазват правилата в зоните, включително
поддържане на чистота и добра хигиена в личните
и общи пространства в зоните и участие в
дейности, организирани от МОМ и други
организации.
Създаването на зоните е резултат от
дългогодишното сътрудничество между МОМ и
ДАБ, както и благодарение на два проекта ,,Укрепване на националния капацитет на

Република България в областта на убежището и
миграцията“ и „Закрила на уязвими мигранти и
подкрепа
за
доброволни
връщания
и
реинтеграция“, финансирани чрез Спешните
мерки на Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ на Европейския съюз. Към момента,
подкрепата, предоставяна от МОМ в двете
сигурни зони, е осигурена в рамките на проект
„Подкрепа за лица, търсещи международна
закрила“, съфинансиран от Националната
програма на България по Фонд „Убежище,
миграция и интеграция” 2014-2020 с подкрепата
на Европейския съюз и бюджета на Република
България.

фото: Международна организация по
миграция

фото: Международна организация по миграция

фото: Международна организация по миграция

фото: Международна организация по
миграция
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Деца в риск от безгражданственост: Регистрация на раждане и
придобиване на гражданство*
Росица Атанасова

Основна защитна мярка при превенцията на нови
случаи на лица без гражданство е дете в риск от
безгражданственост да получи гражданството на
държавата по месторождение. Всяко дете има
право на правна идентичност и на гражданство, в
съответствие с приложимите разпоредби и
принципи на международното право, а
гражданството, от своя страна, е гаранция за
достъп до други права и защити, специфични за
децата. В много държави продължават да
съществуват редица практически пречки пред
регистрацията на раждане и придобиването на
гражданство.
Според
българското
законодателство български гражданин е всяко
лице, родено на територията на страната, ако не
придобива друго гражданство по произход.
Въпреки тази положителна практика, съществуват
пропуски по отношение на някои деца без
гражданство, родени на българска територия.

© UNHCR/Dobrin Kashavelov

Правна рамка
Правото на всяко дете на правна идентичност и
гражданство е от ключово значение за
предотвратяване на нови случаи на лица без
гражданство. Този основен принцип на
*Докладът е написан по възложение на Фондация за достъп до
права, за първи път публикувано на:
http://www.farbg.eu/index.php/bg/publications/deca-v-risk-otbezgrazhdanstvenost-registraciya-na-razhdane-i-grazhdanstvo

международното право се съдържа и в редица
международни и регионални инструменти
относно правата на човека и правата на детето.
Според чл. 7(1) на Конвенцията на ООН за правата
на детето (КПД), „детето следва да бъде
регистрирано незабавно след раждането му“ и от
рождение има право на име, както и да придобие
гражданство.
Международният
пакт
за
граждански и политически права също гарантира
правото на всяко дете да придобие гражданство
(чл. 24(3)) и съдържа изискването то да се
регистрира веднага след раждането му и да му се
даде име (чл. 24(2)). Държавите-страни по
Конвенцията за правата на детето се задължават
да осигурят осъществяването на тези права в
съответствие с ангажиментите си, поети по
съответните международни документи в тази
област, особено когато в противен случай детето
би останало без гражданство (чл. 8(2), КПД).
Задълженията, произтичащи от Конвенцията за
намаляване на случаите на лица без гражданство
(Конвенцията от 1961 г.), изискват от държавите
да предоставят гражданство на деца, които иначе
биха останали без гражданство. Крайъгълният
камък на усилията за предотвратяване на липсата
на гражданство сред децата е защитата, която се
съдържа се в чл. 1 от Конвенцията.1 Тази
разпоредба дава на дете, което иначе би било без
гражданство, правото да придобие гражданството
на своята държава по рождение по един от два
начина. Държавата може автоматично да
предостави своето гражданство по силата на
закон (ex lege) на деца, родени на нейна
територия. Като алтернатива, държава може да
предостави гражданство на такива лица на покъсен етап при кандидатстване. Предоставянето
1ВКБООН.

(21 декември 2012). Насоки относно
безгражданствеността № 4: Гарантиране на правото на всяко дете
да придобие гражданство чрез чл. 1-4 от Конвенцията за
намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961 г.
Налична на: https://www.refworld.org/docid/50d460c72.html
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на гражданство при кандидатстване може
съгласно чл. 1(2) да бъде предмет на едно или
повече от четири условия, но резерви по чл. 1-4 не
са допустими (чл. 17).
Съгласно чл. 8(2) КПД разпоредбите на
Конвенцията от 1961 г. следва да се тълкуват в
съответствие с разпоредбите на Конвенцията за
правата на детето. Това включва основните
принципи на недискриминация (чл. 2 КПД), както
и изискването най-добрият интерес на детето да е
първостепенно
съображение
във
всички
действия, отнасящи се до децата, включително и в
сферата на гражданството (чл. 3 КПД). В
допълнение, според чл. 8 КПД детето има право
да запази своята самоличност, включително
своето гражданство, име и семейни връзки.
Правото на гражданство е от съществено значение
за закрилата на всяко дете, защото липсата му
води до затруднен достъп до ред права и
увеличава риска от трафик на хора или
разселване.2 Ето защо ефективното прилагане на
Конвенцията от 1961 г. е тясно свързано с
упражняването на правата, гарантирани в КПД.
Регистрацията при раждане е ключът към
предотвратяването на безгражданствеността, тъй
като актовете за раждане предоставят съществена
информация, която помага на децата да потвърдят
или придобият гражданство.3 Регистрацията при
раждане може да се определи като
„непрекъснатият, постоянен и универсален запис
в гражданския регистър на възникването и
характеристиките на раждането в съответствие
със законовите изисквания на страната“.4
Актовете за раждане са основната форма за
потвърждаване или придобиване на гражданство
съгласно вътрешното законодателство на
държавата. Те записват най-малко името, датата и

2

ВКБООН. (23 август 2013). Гарантиране на правото на всички
деца да придобият гражданство: Свързване на пресечните точки
между Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за
намаляване на случаите на лица без гражданство. Налична на:
https://www.refworld.org/docid/52206aa54.html
3 ВКБООН. (ноември 2017). Документ за добри практики Действие 7: Осигуряване на регистрация при раждане за
предотвратяване на случаи на лица без гражданство. Налична на:
https://www.refworld.org/docid/50d460c72.html

мястото на раждане на детето и имената на
родителите.
Когато
националното
законодателство позволява придобиване на
гражданство на основание произход (jus
sanguinis), свидетелствата за раждане предоставят
доказателство за това кои са родителите. Там,
където гражданство се придобива въз основа на
раждане на територията (jus soli), от друга страна,
актовете за раждане доказват мястото на
раждане.

© UNHCR/Gordon Welters

Комитетът на ООН за правата на детето
формулира
леснодостъпни
стандарти
за
регистрация при раждане с цел всички деца да
бъдат регистрирани: универсална, добре
управлявана система за регистрация, безплатна и
достъпна за всички.5 Комитетът подчертава също
така, че е важно да се улесни късната регистрация
на раждане и да се гарантира, че децата, които не
са регистрирани, имат равен достъп до здравни
грижи, закрила, образование и други социални
услуги. Програмата на ООН за устойчиво развитие
до 2030 г., от друга страна, и по-специално цел
16.9, която предвижда правна идентичност за
всички, включително регистрация при раждане,
подпомага предотвратяването и намаляването на
липсата на гражданство, като позиционира тази
тема в многогодишната рамката за развитие.6
4

Пак там, стр. 2.
Комитетът на ООН за правата на детето. (20 септември 2006).
Общ коментар № 7 (2005): Прилагане на правата на детето в
ранна детска възраст. Налична на:
https://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
6 Цели за устойчиво развитие на ООН. Цел 16: Мир, справедливост
и силни институции. Налична на:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
5
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Нюйоркската декларация за бежанците и
мигрантите (приета през септември 2016 г.) също
се позовава на важни държавни ангажименти за
намаляване на липсата на гражданство и
регистрацията на ражданията на всички деца
бежанци на територията на страните.

© UNHCR/Gabor Kotschy

Специфични рискове
Някои групи от населението са изложени на
особен риск от липса на гражданство, тъй като
положението им затруднява регистрацията на
раждания или получаването на съответните
документи. Такива са номадските общности и
хората, които живеят в гранични райони,
малцинствата, както и бежанците, вътрешно
разселените лица и мигрантите.7 Изоставените,
осиротелите, непридружените и разделени деца
са особено уязвими и често нямат документи,
потвърждаващи тяхната самоличност. Мигрантите
в нередовен престой, например, може да избягват
да се обръщат към властите, за да регистрират
децата си от страх от идентификация или
депортиране. На малцинствата, от друга страна,
често се отказва равен достъп до права и услуги,
включително и достъп до документация.
Бежанците и вътрешно разселените лица могат да
бъдат изложени на риск от липса на гражданство,
когато техните документи са били изгубени,
оставени или унищожени при бягство.

7

Виж 2, стр. 3
Пак там.
9 Европейска мрежа на лица без гражданство. Индекс за
безгражданственост (май 2020). Тематичендоклад: Регистрация на
8

Погрешното схващане, че регистрацията на
раждането потвърждава националността, може
да създаде допълнителен риск за уязвимите
деца.8 Регистрацията при раждане е постоянен
запис на съществуването на детето и сама по себе
си не предоставя националност. Гражданството,
от своя страна, се придобива чрез прилагането на
националното законодателство в тази сфера.
Двата процеса са различни, но независимо от
това, регистрацията помага за предотвратяване на
случаи на липса на гражданство, тъй като
установява юридически данни и информация,
които са ключови за доказване на правото на
гражданство. Децата, чието раждане не е
регистрирано и които нямат доказателства за
възрастта си, са по-уязвими на маргинализация,
дискриминация, злоупотреба и свързаните с тях
рискове като детски брак, детски труд и трафик.
Регистрацията при раждане помага да се докаже и
правото на детето на достъп до правосъдие и
специфичните видове закрила за непълнолетни.
Съблюдаването на правата на ЛГБТИ хората
варира в Европа, включително и признаването на
еднополови партньорства или бракове, както и
признаването на законно родителство между
децата и техните небиологични ЛГБТИ родители.
В резултат на това ЛГБТИ семействата могат да се
сблъскат с проблеми при регистрация на раждане
или достъп до удостоверение за раждане, което в
определени случаи поставя децата в тези
семейства в риск от липса на гражданство.9
Проблеми могат да възникнат и поради отказа на
властите в една държава да признаят
свидетелство за раждане, издадено от друга
държава, което включва имената и на двамата
родители от същия пол. В други случаи
националното законодателство и политика не
позволяват да се регистрира раждането на дете,
когато то има еднополови родители, или да се
включат и двамата родители в акта за раждане.

раждания и превенция на безгражданствеността в Европа:
идентифициране на добри практики и оставащи бариери. Наличен
на: https://index.statelessness.eu/sites/default/files/ENSBirth_registrations-StatelessnessINDEX_briefing.pdf
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В много държави продължават да съществуват и
редица практически пречки пред регистрацията
на раждане и придобиването на гражданство.
Често процедурите за регистрация на раждане са
дълги и сложни, a в някои случаи се изисква
плащане на такса или глоба за късна регистрация.
Изискванията за документите, които следва да се
представят, могат да създадат непреодолими
трудности пред регистрацията или процесът да
бъде
възпрепятстван
въз
основа
на
дискриминационни закони и практики. В някои
държави липсва официална процедура за
определяне дали дете, родено на тяхната
територия, би било без гражданство, ако не
получи това на съответната страна. Властите
понякога въвеждат предполагаемо гражданство
(или „неизвестно гражданство“) при регистрация
и издаване на акт за раждане, чиято промяна
може да бъде много трудна на по-късен етап. Това
означава, че отговорните институции не успяват
да идентифицират дете в риск от липса на
гражданство, като този пропуск се отразява пряко
върху правото на детето да придобие
гражданство.
Регистрация на раждането в България
България е страна-членка по Конвенцията от 1961
г. и Европейската конвенция за гражданството и е
поела задължения да предотврати и намали
случаите на лица без гражданство на своята
територия.10 Положително е, че българското
законодателство съдържа защитни мерки, чрез
които да се предотврати липсата на гражданство,
що се отнася до изоставени деца. Според чл. 10 на
Закона за българското гражданство (ЗБГ),
български гражданин по месторождение е всяко
лице, родено на територията на Република
България, ако не придобива друго гражданство по
произход. Приложението на разпоредбата е
автоматично и деца, родени на територията на
страната, които иначе биха били лица без

10

Индекс за лицата без гражданство: България. Налично на:
https://index.statelessness.eu/country/bulgaria
11 Пак там.

гражданство, придобиват българско гражданство
по силата на закон (ex lege).
© UNHCR/Béla Szandelszky

Съществуват, обаче, пропуски по отношение на
други деца без гражданство, родени на българска
територия. В риск да останат без гражданство,
например, са децата на майки-чужденки, които не
могат да предадат своето гражданство на детето
си, съгласно законодателството на страната, чиито
граждани са те самите.11 Въпреки наличното
изискване децата да докажат, че не са придобили
друго гражданство по произход, съответните
стандарти и доказателствената тежест не са
изрично разписани. Според решение на
Административен съд Пловдив, представянето на
нотариално заверени декларации от родителите,
че детето не е придобило друго гражданство, не
са достатъчни.12 В някои случаи, отговорните
органи автоматично регистрират детето с
гражданството на майката, без да проверяват
дали тя може действително да предаде своето
гражданство. Така на практика българските власти
приписват
на
детето
фиктивно
чуждо
гражданство, вместо то да се възползва от
защитата в чл. 10 ЗБГ.
Изключително трудно е да се променят грешно
вписани данни в акта за раждане и в България
липсва установена практика за такава промяна. В
случай от практиката на Фондация за достъп до
права (ФАР), дете, родено в България, е
12

Решение №1424 от 04.08.2017 г. по дело №1102/2017, по описа
на Административен съд Пловдив.
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регистрирано като белгийски гражданин, въз
основа на това, че е припознато от баща си.
Родителят, обаче, не е информирал белгийските
власти за раждането на детето извън Кралство
Белгия и не е предоставил необходимата
информация, за да бъде то включено в регистъра
като
белгийски
гражданин,
съгласно
националното законодателство. Следователно,
детето
понастоящем
е
без
ефективно
гражданство, като българските власти не са
извършили проверка дали формалностите за
придобиване на гражданството, вписано в акта за
раждане са били спазени. По този начин, детето е
лишено от възможността да придобие
гражданството на майка си, което в този случай
може да бъде придобито автоматично и по право,
или
българско
гражданство,
предвид
месторождението си.

© UNHCR/Béla Szandelszky

Установени са рискове и за деца, родени от
българи в чужбина, когато ражданията не са
регистрирани или актовете за раждане не са
признати от българските власти, особено в
случаите на роми и еднополови родители. Някои
ромски деца, например, родени в чужбина и
донесени като бебета в България, имат трудности
да придобият българско гражданство.13 Това се
случва, когато тяхното раждане не е било
регистрирано в гражданския регистър нито в
България, нито в държавата на раждане. Тези деца
13

Фондация за достъп до права. (2020). Доклад относно риска от
безгражданственост на ромското население в България. Наличен
на: http://www.farbg.eu/en/projects/roma-risk-statelessness
14 Кабрал, П. (3 февруари 2021). Защита на правото на гражданство
за деца на еднополови двойки в ЕС - ключов въпрос пред Съда на
Европейския съюз във V.M.A. v Столична област (C-490/20).

не могат да докажат връзка с техните български
родители и по този начин да докажат своето
българско гражданство. В случая на дете, родено
в чужбина и с чуждестранен акт на раждане, който
включва имената и на двете майки, една от които
е български гражданин, българските власти
отказват да издадат български акт за раждане,
който да признае еднополовите родители,
въпреки че това излага детето на риск от липса на
гражданство.14 Съдът на Европейския съюз
изслуша страните по делото в началото на 2021 г.
и следва да се произнесе относно проблемите,
които ЛГБТИ семействата срещат в някои държави
членки с регистрацията на раждане или достъпа
до удостоверение за раждане.
Добри практики
Индексът за безгражданственост на Европейската
мрежа за лицата без гражданство позволява да се
сравнят държавите в Европа в различни тематични
направления, едно от които е «Превенция и
намаляване на случаите на лица без
гражданство».15 Според Индекса, някои държави
все още не защитават всички деца, родени на
тяхната територия от липса на гражданство, като
правят правото на гражданство на детето
зависимо от статута или правото на пребиваване
на родителите. Оценката за България е
положителна, що се отнася до разпоредбите деца
в риск от безгражданственост да получат
гражданство автоматично и по право, както и
относно защитните мерки за изоставени деца.
Смесена е оценката във връзка с регистрацията на
раждане, като се отчита, че правната рамка не
задължава властите да извършат проверка дали
детето може действително да придобие
гражданството, което се вписва в акта на раждане.
Тематичният доклад на Европейската мрежа на
лица без гражданство относно регистрация на
ражданията
и
превенция
на
Налична на: https://www.statelessness.eu/updates/blog/protectingright-nationality-children-same-sex-couples-eu-key-issue-cjeu-vma-v
15 Европейска мрежа на лица без гражданство. Индекс за
безгражданственост: Превенция и намаляване на случаите на
лица без гражданство. Налична на:
https://index.statelessness.eu/themes/prevention-and-reduction
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ЛИЦА
БЕЗ
безгражданствеността анализира практиката на
различни държави в тази сфера и отправя
препоръки към отговорните институции.16 Въз
основа на наличните международни норми и
насоки експертите препоръчват гражданството на
детето да се регистрира при раждането само при
наличието на следните кумулативни условия: а)
въпросната националност е на европейската
държава, в която детето е родено, б) родителят на
детето е гражданин на същата държава, в)
въпросната държава позволява на родител да
предаде гражданството си на детето без
ограничение (jus sanguinis). Тази ситуация
обхваща повечето раждания в Европа и в тези
случаи националността на детето може ясно да се
установи без задълбочен правен или фактически
анализ.
Във всички останали случаи проверката дали
детето би останало без гражданство, ако не
получи такова по месторождение, следва да се
извършва от компетентен орган с необходимата
експертиза и чрез установена процедура за
определяне на гражданство. Важно е въпросът за
гражданството на детето или на липсата му да се
разреши веднага или възможно най-скоро след
регистрацията
на
раждането.
Според
препоръките, гражданството на детето се счита за
„неизвестно“, „неопределено“ или „разследвано“
за възможно най-кратък период и в никакъв
случай за повече от пет години. Децата с
неустановена националност трябва да имат
достъп до същите права като децата, които са
граждани, и ако държава предоставя нейното
гражданство автоматично при раждане на деца,
които иначе биха били лица без гражданство, то
детето следва да се третира като гражданин на
държавата, освен ако и докато не бъде доказано,
че притежава друго гражданство.
Малък
брой
държави
в
Индекса
за
безгражданственост имат процедури или насоки
за определяне дали едно дете има гражданство
по рождение и информацията как се прилагат на

16

практика и дали отговарят на стандартите по-горе,
е много оскъдна. В Гърция, Германия, Латвия,
Норвегия и Чехия, например, такива процедури и
насоки съществуват, но не е ясно дали са
приложими към деца, които са в риск от липса на
гражданство. В някои държави, от друга страна,
има действащи разпоредби, които гарантират, че
децата на бежанци могат да придобият
гражданство. В Белгия родители, които не могат
да се свържат с дипломатическите или
консулските органи на своите страни на произход,
тъй като са бежанци, са освободени от това
изискване като предпоставка тяхното дете,
родено в Белгия, да придобие белгийско
гражданство.
Препоръки:
▪Да се прилагат принципите на недискриминация
и изискването най-добрият интерес на детето да е
първостепенно
съображение
във
всички
действия, отнасящи се до деца, при приложението
на правната рамка в сферата на гражданството.
▪Да се изготвят насоки и да се прилага на практика
процедура за определяне на гражданството на
деца с родители чужденци, като конкретно
гражданство да се въвежда в акта за раждане само
в случаите, в които не се изисква задълбочен
правен или фактически анализ.
▪Да се прилага на практика и утвърди
процедурата, която позволява на родителите да
коригират грешки в акта за раждане на по-късен
етап от регистрацията на раждането.
▪Да се даде равен достъп до права на децата с
неустановено гражданство и те да бъдат
третирани като български гражданин, докато не
бъде доказано, че притежават друго гражданство.
▪Да се улесни достъпа до регистрацията на
раждане или до удостоверение за раждане за
групи от населението, които са изложени на
особен риск от липса на гражданство.

Виж 9.
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Образованието на децата в Йемен и България: Анализ, основан на
разкази от бежанско семейство
Надя Шобаш, Алекса Шейтани

Ние сме Надя Шобаш и
Алекса
Шейтани,
студентки
от
четвърти
курс,
специалност
,,Арабистика”
в
Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”.
Интересът ни към арабския език и към
културата
на
арабо-мюсюлманската
цивилизация не се ограничава единствено до
академичната
сфера,
а
обхваща
и
индивидуалната ни връзка с арабския свят
поради сиро-палестинските и ливанските ни
корени. Срещата и съвместната работа с
бежанско семейство ни даде възможност да
приложим практически придобитите досега
знания, както и предостави перспектива за
дълготрайно приятелство, основано на
споделен опит и преживявания. Следната
статия е базирана на разкази от първо лице на
дами с бежански статут от Йемен и обхваща
темите за образованието на децата в родната
им страна и в България, наред с
интеграционните трудности, пред които са
изправени по време на образователния процес.
Република Йемен е държава, разположена в
югозападната част на Арабския полуостров с
богата история и древна култура, прочута не само
в арабския свят, но и отвъд неговите граници неслучайно тези територии са били известни като
„Арабия Феликс“ (от лат. „Щастливата Арабия“)
през Античността (Encyclopedia Britannica, 2009).
За съжаление, това определение трудно би могло
да характеризира положението в съвременната
държава. Години наред тя бива разпокъсвана от
редица политически, конфесионални и племенни
разцепления, което я превръща в една от найнестабилните и бедни страни в региона. Пример
за това е съществуващото разделение между
северните и южните й части, като първите вече

близо седем години се намират под окупацията на
шиитски
паравоенни
формирования
(съотношението суннити-шиити при население
близо 30 милиона души в страната е съответно
65:35%), а във вторите преобладават сепаратистки
настроения, аразединението бива допълнително
повлияно и от външни намеси (Yemen 2020:3).
Посочените обстоятелства засягат най-вече една
от най-уязвимите групи, а именно тази на децата,
наред с основно тяхно право - възможността да
получават образование.
© UNHCR/Gyula Sopronyi

Образователният процес е основополагащ
елемент в живота на всяко дете, допринася за
личностното му израстване и играе определяща
роля за развитието на неговото бъдеще. Доколко
е възможно това обаче в условията на нестихващи
конфликти и най-безмилостната хуманитарна
криза в наши дни? Разрушителните последици от
продължителната военна обстановка обхващат
всички аспекти от живота на йеменския народ,
включително и достъпа му до образователната
система, която е пред прага на разпад.
Необходимостта от по-добра перспектива за
живот принуждава редица семейства да напуснат
страната си, превръщайки ги в бежанци. Това се
случва и със семейството на Сара ал-Каф през 2015
г., когато гражданската война в Йемен придобива
още по-ожесточен характер. Срещнахме се с тях с
цел да се запознаем с подробности от техния опит
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и лични преживявания както с образованието в
Йемен, така и с това в България, наред с
трудностите, пред които се изправят по пътя на
интеграцията.

Образованието на децата в Йемен
Един от най-отявлените проблеми, с който децата
в Йемен са принудени да се сблъскат, е
получаването на качествено образование. Поради
опустошителната война в страната днес то е
изправенo пред колапс, който би могъл да доведе
до крах на ценностите на цялото общество.
Значението на образователните институции в
страната намалява значително след избухването
на войната, тъй като финансирането се
пренасочва към сфери с по-голяма важност като:
здравеопазване, осигуряване на хранителни
продукти и електричество, т.е. сектори от първа
необходимост,
докато
образованието
се
превръща във второстепенен фактор. То е от
особена важност за големите градове, но за
съжаление интересът към него в провинциалните
райони и селата е значително по-малък, тъй като в
тях повечето деца жертват образованието си, за
да могат да издържат семействата си. В резултат,
по-голямата част от населението е неграмотно
поради липсата на достъп до училищата.
Тази тревожна обстановка, породена от създалите
се сблъсъци в страната, оказва своето влияние и
върху учебния процес, който е изцяло нарушен
поради страха от постоянни бомбардировки и
нестихващи конфликти. Децата непрекъснато
преустановяват обучението си и не успяват да
покрият целия учебен материал заради липсата на

електронни устройства и електроснабдяване за
провеждане на онлайн обучение. В резултат,
неграмотността
в
Йемен
се
повишава
неимоверно. С течение на войната нивото на
бедността в държавата се повишава до толкова
висока степен, че децата дори нямат възможност
да си закупят необходимите учебни пособия и се
принуждават да използват книги втора употреба с
липсващи страници или да носят своите
учебниците в найлонови торбички, а учителите
напускат работните си места, тъй като не
получават никакво заплащане. Това е още един
фактор, който показва, че образователната
система е изправена пред упадък, а когато тя се
срине, наред с нея се подкопават устоите и
ценностите на цяла една нация.
Достъп до държавно образование може да получи
всяко дете, но повечето семейства не са в
състояние да осигурят базисни материали като:
униформи, учебници, раници на техните деца и
това ги принуждава да прекъснат образователния
им процес. Още едно препятствие пред учениците
се оказва университетският живот. Дори един
ученик да успее да влезе в университета, в който
желае, без такса, а единствено благодарение на
високите си оценки, след това трябва да отдели
значителни средства, за да си закупи
необходимите
учебни
пособия.
Едно
средностатистическо семейство не би могло да си
позволи да запише детето си в частен
университет, защото таксите са прекалено високи
‒ най-ниската започва от 1500 долара на семестър
или 3000 долара годишно.
Нивото на образованието след избухването на
войната и кризата, породена от Ковид-19, се
влошава изключително много в сравнение с
периода преди настъпилите събития. Пример за
това е информацията, която Сара ал-Каф сподели,
а именно, че обстановката в страната е толкова
критична, че броят на децата в един клас може да
достигне до над 100 души, а на чин, предвиден за
двама, се поместват от 4 до 5 деца. Пред все още
съществуващите училища обаче основен проблем
е липсата на достатъчно класни стаи, а оттук
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следва и проблемът със смесеното обучение
между половете.
Момичетата се оказват най-потърпевши от
създалите се конфликти в страната, тъй като
семействата им се притесняват да ги пращат на
училище поради липсата на жени преподаватели
и наложителността да споделят една класна стая с
противоположния пол. В много от районите, които
са били против образованието на момичетата
(южните части на Йемен), понастоящем са
изградени университети и училища, специално
предназначени за девойки. Смесеното обучение
между половете обаче се оказва проблем от
съществено значение, особено за обществата с
по-традиционни възгледи и убеждения. Дълги
години жените са се борили да извоюват своята
свобода и да получат достъп до образователните
институции наравно с мъжете, а сега се налага да
споделят едни и същи отделения с тях и поради
тази причина момичетата в районите с поконсервативен мироглед, се принуждават да
преустановят образователния си процес. В
провинциите и до днес девойките не учат, за да
могат да работят и да помагат на семействата си в
селското стопанство и земеделието, докато в
северните райони жените винаги са имали достъп
до образователните учреждения.
Алауия, една от сестрите на Сара, сподели с нас,
че докато е учила в частно училище в Йемен, не е
имало никакво разделение между половете, а
единственото разграничение е било между
групите от един и същи клас, които са изучавали
английски и съответно арабски език. Тя твърди, че
след 7-ми клас момчетата отиват в специални
училища, предназначени за момчета, а
момичетата остават в същото училище заедно с
по-малките деца. Що се отнася до държавните
университети, те допускат смесено обучение, като
има и отделения само за момичета, докато в
частните университети зависи или от самия
университет, или от съответната специалност,
която студентът избере. В частния университет, в
който е учила Сара ал-Каф, е имало
разграничение,
поради
консервативните
обществени възгледи.

Сара и нейното семейство ни уведомиха, че имат
много роднини, които понастоящем са в Йемен.
Поради тази причина са наясно с обстановката в
страната и начина, по който тя оказва влияние
върху детската психика: „Децата се страхуват да
отидат на училище и да изоставят домовете си,
тъй като непрекъснато се безпокоят дали би могло
нещо лошо да се случи с техните семейства и
близките им хора в тяхно отсъствие“. Това,
разбира се, се случва в регионите, които са
засегнати пряко от конфликтите, но в останалите
области те могат да излизат и да играят навън със
своите връстници. Училищата са мястото, където
децата усещат до известна степен спокойствие, те
са убежище от хаоса и травмата на войната, тъй
като,
когато
училищата
са
затворени,
подрастващите са по-застрашени от детски труд
или набиране във въоръжени групировки. По
статистически данни в Йемен над 3600 деца са
били вербувани в подобни групировки между
2015 г. и 2021 г. (UNICEF, 2021:12) Пример за това
са северните региони, които са под влиянието на
паравоенни формирования. Те не само променят
образователната система изцяло, така че да
съвпада с техните възгледи и убеждения, но се
опитват да наложат и определени религиозни
идеологии сред децата още от ранна възраст, в
която те са уязвими и податливи, като им
„промиват мозъците“ и изопачават истинността.

Всички въпроси, засегнати досега, ни показват
пред какво е необходимо да се изправи едно
йеменско дете, което е принудено всеки ден да се
моли за собствената си сигурност и тази на
близките си. Дори не бихме могли да си
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представим през какво преминават хората в тази
страна, особено децата, които са подложени на
изключителен стрес, причинен от нестихващата
вече шест години война, която се запечатва
толкова силно в съзнанието им, че бележи травма
за цял живот.
© UNHCR/Béla Szandelszky

Образованието на децата бежанци в България.
Интеграционен процес
Дотук бе засегнато образованието в Йемен наред
с неговите основни аспекти, които рисуват
картината на живота на едно дете или юноша в
образователна система, чиито основи са
подкопани от неспирните военни действия в тази
арабска държава. Какво обаче представлява
образованието в България за бежанските деца,
предвид единствения им познат опит в родната
страна? Алауия е учила в България в продължение
на пет години. Преди година тя завършва
училище в София, където, според нея, разлики
в цялостния учебен процес, в сравнение с този в
Йемен,
разкриват
слабости
в
областта
на
преподаването,
дисциплината и отношението както
на
преподавателите, така и на учениците към
усвояването на учебния материал.
В Йемен качества като взискателност и строгост в
учебното пространство са отличителни черти - не
се допускат явления като преписване или
нехайство към учебните задължения, което
допринася за създаването на атмосфера на
сериозност и от двете страни на процеса. Ролята
на самия учител е водеща, като тя включва
полагане на изключителни усилия за предаването
на информацията по възможно най-разбираем и

ефективен начин за учениците. В контраст с тази
характеристика, наблюденията и на двете сестри
за
обучението
в
училище
посочват
липса на внимание и известна степен на
пренебрежение към учението, породени от
цялостно по-улеснения и отпуснат подход към
образователния
процес.
Сара
определя
преживяванията си в българската образователна
система като „самообучение“ - дали материалът
ще бъде усвоен зависи от ученика и неговото
чувство за отговорност и постоянство. Разбира се,
това явление носи своите положителни
отражения за по-нататъшното развитие на детето
и личностното му изграждане, но на първо място
подронва качеството на образованието с
отсъствие на задълбочено разбиране на учебния
материал. Този значим недостатък е сред
изтъкнатите проблеми на образованието в
България и може да доведе до т.нар. „зубрене“машинално запаметяване на информация, което
хвърля светлина върху нуждата от предприемане
на различен метод на преподаване.
В по-тесния контекст на предоставяне на
стойностно и ефективно образование за бежански
деца, се открояват техните специфични нужди и
необходимостта от специализиран подход. Едни
от основните предизвикателства, които както
детето, така и преподавателите, съучениците, а и
родителите срещат, са езиковата бариера и
културните различия. Тук е важно да бъде
спомената приетата от МОН през април 2017 г.
Наредба №3, която осигурява свободен достъп до
българската образователна система на всяко
бежанско дете, без изисквания за ниво на
владеене на български език или документи,
удостоверяващи предишно образование от
родната страна (Бежанците днес и утре:
Академичен бюлетин, 2021, 6-7). Макар и
изключително прогресивна и успешна в
повишаването на броя деца от бежански
семейства, записани в училище, тази наредба
предполага непосредствено потапяне на детето в
нова и непозната среда, в която се говори и
преподава на чужд език и където приетите
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културни норми, обичаите и традициите са
напълно различни.
Във връзка с тези трудности, с които семейството
на Сара ал-Каф се е сблъсквало, а и продължава да
се сблъсква, налице са възможности за улеснение
на това така внезапно „потапяне“, което детето
преживява, а от разговора се откроиха и няколко
важни
предложения.
На
първо
място
отговарящите власти трябва да работят за
откриването на различни начини, чрез които
учебният материал да може да се преподава на
дете, чийто майчин език не е български. Това е от
особено значение и в случаите, в които
определени предмети предоставят информация,
която е в разрив с културните норми в страната на
произход: пример е здравното образование,
свързано с частите на човешкото тяло и
физическите отношения между половете. В
Йемен, а и в останалите страни от арабския свят,
тези теми са табу и се обсъждат на първоначален
етап от семейството, далеч от публичното
пространство, когато децата са достигнали позряла възраст, а за момичетата, в някои случаи,
само когато им предстои да сключат брак. Да се
сдобият с подобен вид знание първо в училище,
би довело до културен шок и за децата, които не
разполагат с предварителна подготовка по
съответните въпроси, и за техните родители.
© UNHCR/Dobrin Kashavelov

Друга възможност за подпомагане на по-плавен
преход на децата в тази нова страница от живота
им е свързана с отделяне на особено внимание на
най-първостепенните й етапи, т.е. на това всеки
един участник в учебния процес да бъде

предварително запознат и добре информиран
какво да очаква от отсрещната страна. Това би
могло да се осъществи със съдействието на
ръководството на училищата, в които предстои да
бъдат приети бежански деца, чрез организиране
на среща с учителите и учениците, на която те да
бъдат осведомени за особеностите на определен
чужд етнос, култура и/или религия. По този начин
биха могли да се предотвратят разнообразни
форми на дискриминация, породени от липса на
знание и предразсъдъци относно произхода на
пристигащото дете. Особено време за
запознаване с темата е необходимо да бъде
посветено на бъдещите му съученици, които също
така са деца и не разбират значението на думи
като „бежанец“ или „мюсюлманин“ - за тях,
детето, което ще се присъедини към класа им, е
просто „различно“. Осмислянето и получаването
на яснота относно непознатата ситуация е от
изключителна важност за всички страни преди
пристъпването към учебния процес, тъй като би
свела до минимум объркването, страха от
неизвестното и притесненията - най-вече за
новопристигналото дете.
Семейството на Сара изтъкна като основен
проблем приемствеността и етническата и
религиозната
дискриминация
както
от
съучениците, така и от самите преподаватели, а
дори и от училищните директори и членовете на
ръководния състав. Изненадващо тук се оказва, че
Алауия е била обект на нападки дори от страна на
деца от арабски произход, които обаче имат посветъл цвят на кожата. Тя даде пример с въпрос,
който й бил отправен от съученик докато
извършвала една от петте задължителни за деня
молитви, докато била на училище: „Ти от ДАЕШ ли
си?“. Асоциацията между хората, изповядващи
исляма и разнообразни терористични групировки,
за жалост, е сред най-разпространените
предразсъдъци. По време на срещата ни с двете
дами тяхната най-малка сестра се прибираше от
училище и скоро след влизането й вкъщи
разбрахме, че тя плаче, тъй като по-рано е била
засипана с обиди от група момчета, юноши, които
са повтаряли фразата „Аллах акбар“ (чийто превод
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от арабски няма етимологична връзка с
терористични действия, а единствено означава
„Бог е най-велик“ и се изрича при молитва).
Несъмнено причината е била хиджабът, или
забрадката, която тя носи.
Въпреки негативните преживявания на двете
сестри и близките им, те също така подчертаха, че
в България познават и срещат много интелигентни
и широко скроени хора, които дори приятно ги
изненадват с познания за Йемен, езика и
културата му. Преди 30 години бащата на Сара
идва да учи в България и впоследствие завършва
Софийския университет и поради тази причина за
семейството било естествено решението да се
установят тук след събитията в родината им от
2015 г. Наред с това ни споделиха, че макар и да
се нуждае от подобрения не само в сферата на
специфичните нужди на бежанските деца, но и в
общ план, образованието в България е на добро
ниво и предоставя всички необходими за един
ученик материали и оборудване. Що се отнася до
заключителния ни въпрос, а именно дали дамите
желаят да останат да живеят в България предвид
изговореното по темата, отговорът им бе
категоричен: „България е втората ни родина.

Обичаме я, обичаме многото чудесни и сърдечни
хора тук и бихме били тъжни да напуснем“.
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Ливанското училище в София обучава деца бежанци
Пънар Тахсин, Мириам Тити

Ние сме Пънар
Тахсин и Мириам
Тити, студентки
от четвърти курс,
специалност
,,Арабистика”
в
Софийски
университет ,,Св. Климент Охридски”. Освен
интереса към арабския език, водеща причина за
изучаването на тази специалност е и
любопитството към различната култура и
вдъхновяващите традиции на aрабския свят.
Статията ни е посветена на арабските
училища в София и представя дейността и
структурата им.

Г-н Гази споделя с нас, че в училището се обучават
деца от първи до дванадесети клас, като в
сградата се помещава и детска градина.
Националностите на учениците са различни – в
учебното заведение се обучават както деца от
арабски държави – основно Сирия и Ливан, така и
деца, които произхождат от неарабски държави,
като например Бангладеш. В момента по-голямата
част от обучаващите се деца са български
граждани. Децата бежанци са сравнително малко
– броят им варира между 10 и 15 от общо 380
ученици.

Едно от най-големите предизвикателства, пред
които се изправят децата бежанци в България, е
ефективното включване в образователния процес
в България. След няколко срещи с представители
на ВКБООН и след като се запознахме със страните
на произход на хората, търсещи закрила, решихме
да обърнем поглед към учебните заведения в
столицата, които имат роля в интеграцията на
децата от бежански семейства.
Проучването ни е концентрирано върху найголямото арабско училище в София, а именно
ливанското частно училище, носещо името на
един от най-прочутите ливански писатели
Джубра̀н Халил Джубра̀н. Директорът на
училището г-н Нажа Гази бе изключително
отзивчив и веднага се съгласи да се срещнем.
Отговори на въпросите ни изчерпателно и ни
запозна в детайли с организацията на
образователния процес в училището, със състава
на педагогическия персонал, както и с броя и
произхода на учениците, обучаващи се там. По
време на срещата ни обсъдихме и възможностите,
които частното училище предлага за децата,
нуждаещи се от подкрепа, сред тях и децата
бежанци.

Една от най-сериозните теми, които обсъдихме
още в началото на разговора, бе преподаването
на български език на чужденци, включително и на
деца от бежански семейства. Директорът
сподели, че всяка година в училището постъпват
около 20–25 ученици, които не знаят нито дума на
български език. Те биват записани в съответния
клас, като след това започва интензивно
преподаване на български език с цел да се
наваксат езиковите пропуски, които биха
попречили на децата в качественото усвояване на
материала. Преподаването на български език в
ливанското училище е от първостепенно
значение, защото всички ученици, които
завършват частното учебно заведение се явяват
на държавен зрелостен изпит по български език и
литература. Учениците от първи клас изучават
български език 9 часа седмично, тези от втори,
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трети и четвърти – по 8 часа, учениците от пети до
осми клас – по 6 часа, като през този етап от
обучението си учениците изучават и българска
история (до десети клас). Децата в десети клас
изучават български език по 8 часа седмично, а
тези в единадесети и дванадесети клас – по 10
часа, с акцент върху учебния материал, включен в
програмата на държавните зрелостни изпити.
Важно е да се отбележи, че природните науки като
химия и физика се преподават на английски език.
През лятото училището организира езикови
курсове по български и арабски език и за външни
лица, включително и за родителите на децата
бежанци. Продължителността им е шест седмици.
Провеждат се през месеците юни и юли. По време
на учебната година провеждането на подобни
дейности не е възможно, тъй като училището не
разполага с достатъчно пространство, а и поради
разпространението на Ковид-19 в момента
интересът към езиковите курсове е по-слаб.

средно образование и удостоверение от
българското Министерство на образованието за
успешно положени държавни зрелостни изпити.
Таксите за обучение са публично достъпна
информация. Таксата от първи до седми клас
възлиза на 1600 евро, а от осми до дванадесети
клас е в размер на 1800 евро годишно.
Обучението в детската градина възлиза на 1400
евро годишно. Тези суми понякога се оказват
непосилни за семействата на децата със статут на
бежанци. Г-н Гази ни информира, че в момента в
училището се обучават напълно безплатно седем
деца бежанци от две семейства. Съществуват
случаи, в които макар и семействата да не
притежават подобен статут, срещат трудности в
покриването на таксите. В тези случаи се
процедира по няколко начина – таксите се внасят
на повече от две вноски, размерът им се намалява
и стига до 1000 евро, а понякога изобщо не се
заплащат, като според думите на г-н Гази подобна
практика
не
възпрепятства
нормалното
функциониране на училището.
Преподавателският състав на училището също
представлява интерес за нас. Оказва се, че 80% от
преподавателите в момента са от български
произход. Разбира се, преподавателите по
арабски език са носители на езика, същото важи и
за учителите по български език.

Училището следва изцяло образователния план
на Ливанското министерство на образованието.
Модификацията, извършена в името на
адаптирането на учебните планове на училището
към българската образователна система, се
състои в изучаването на български език, българска
история и литература. Изучаването на литература
се въвежда в четвърти клас, а от пети започва и
изучаването на българска история. Така се дава
възможност на учениците, обучаващи се в
ливанското училище, да се явяват и на
кандидатстудентски изпити по съответните
учебни предмети. След края на обучението си
учениците получават диплома за завършено

В последните две години обаче животът ни се
разделя на два етапа – преди и след пандемията.
Това разделение важи и когато говорим за
извънкласните дейности, организирани от
ливанското училище в София. Преди Ковид-19
дейностите включват екскурзии, танци, спорт и
всякакви артистични изяви, включително изложби
и представяне на традиционни ястия от различни
държави. Днес положението е малко по-различно,
но г-н Гази ни уверява, че учениците продължават
да развиват своите таланти. Доказателство за това
са и картините, които красят неговия кабинет. Те
са нарисувани от талантливи възпитаници на
училището. Изкуството е онова, което събира
хората и ги кара да забравят различията си.
Именно това се цели и когато учениците се учат да
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танцуват както български хора,
традиционния арабски танц дабке.

така

и

Имайки предвид разнообразния състав на
служители и ученици, в училището не се изучава
религия. Всеки, който е запознат с историята на
Ливан, както и с конфесионалните особености на
страната, би оценил това като мъдро и
балансирано решение. Директорът на училището

споделя, че това е било решено още преди 23
години и оттогава насам училището функционира
нормално и спокойно. Учениците на ливанското
училище „Джубра̀н Халил Джубра̀н“ се
наслаждават на мултикултурна среда, в която
обменът на идеи и опит кипи с пълна сила, а
толерантността е в основата на отношенията
между членовете на това мини общество.
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Образованието на бежанците в Гърция: постижения на фона на
много проблеми
Големият брой деца затруднява Атина, по-дългият опит си личи
Ива Парцалева

Транзитна държава с ограничени финансови
ресурси: ако това описание подхожда до голяма
степен както на България, така и на Гърция, то
мащабите от двете страни на границата са
напълно различни. У нас броят на търсещи и
получили закрила вероятно е общо около 40001,
докато по данни на ВКБООН в южната ни съседка
той достига 160 0002. Огромните числа правят и
предизвикателствата пред гръцките власти далеч
по-сложни. Това се отнася в немалка степен и за
образователната система, която само за няколко
години трябва да се адаптира и приеме десетки
хиляди нови ученици. Субективните наблюдения
доколко страната се е справила, отразени в тази
статия, са резултат от кратко посещение за обмяна
на опит, проведено на 16-17 декември 2021 г. в
рамките на проект на образователната мрежа
„Сириус“3.

Политики за достъп до училище

1По

организации от над 20 европейски държави, а дейността й се
подпомага от ЕС. Членове от българска страна са Мулти култи
колектив, чийто председател Бистра Иванова е член на
Управителния съвет на Sirius, и Съвет на жените бежанки в
България.
4Следобедните училища са наричани официално Приемателни
услуги за бежанско образование или на гръцки Δομές Υποδοχής
για την Εκπαίδευση Προσφύγων (DYEP)
5Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ZEP)

данни на ДАБ търсещите закрила, настанени в РПЦ, са 2225
към 3 ноември 2021 г. Броят на получилите закрила, които
пребивават трайно в България, е неясен, но по приблизителни
оценки на ВКБООН той е между 1000 и 2000 души.
2 ВКБООН изчислява, че към септ. 2021 г. в страната се намират
над 103 000 бежанци и над 60 000 търсещи закрила лица. UNHCR
Greece Bi-annual Factsheet - September 2021, достъпен тук.
3Sirius е европейска мрежа, чийто основен фокус е повишаване на
качеството на образованието за мигранти, вкл. бежанци. В мрежата
членуват образователни институции и неправителствени

Политиките за записване на децата бежанци в
училище в Гърция се оформят през учебната
2016/2017 г. въз основа на създаден план от
Министерството на образованието. Децата
попадат в няколко различни групи и съответно
образователният път пред тях в южната съседка се
оказва различен:
▪Децата в предучилищна възраст (в Гърция тя е
между 4 и 6 г.), настанени в приемателни
центрове,
подлежат
на
включване
в
образователни програми, които се организират в
рамките на мястото на настаняване;
▪Децата в задължителна учебна възраст между 6 и
15 г., настанени в приемателни центрове, се
записват в т.нар. следобедни училища4: те се
помещават в обществени училища в близост до
центровете, като часовете там са само за бежанци
и се провеждат между 14:00 и 18:00 ч. след края
на учебния ден за другите ученици;
▪Децата, които живеят на външни адреси в
големите градове, се записват заедно със своите
връстници от Гърция в училищата. В някои
училища, които попадат в т.нар. образователни
приоритетни зони5, за търсещи и получили
закрила ученици се организират подготвителни
класове за интензивно изучаване на гръцки език,
като същевременно децата посещават част от
часовете на своите гръцки съученици.
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Гръцките власти са създали и позицията на т.нар.
регионални образователни координатори, които
организират процесите по записване по места.
Точният брой на децата, търсещи и получили
закрила, в задължителна учебна възраст в Гърция
не е ясен, но към края на 2020 г. той е около
20 000. Огромният брой, подвижността на
целевата група и други вътрешни фактори за
образователната система затрудняват събирането
на актуални данни за броя на включените в
образование деца, но все пак в отговор на
парламентарен въпрос през март 2021 г.
Министерството предоставя следната статистика:
Основно
(1-6 клас)

Средно
(7-12
клас)

Общо

Общо записани

6036

2601

8637

Следобедни
училища

2551

379

2930

Подготвителни
класове

1452

0

1452

Училища без
подготвителни
класове

2033

2222

4255

Тези цифри означават, че през миналата учебна
2020/2021 г. от около 20 000 деца в училище са
били записани 8637 или малко над 43%. В същото
време обаче данни за действителната
посещаемост липсват, като международни и
неправителствени организации сигнализират, че
тя е в пъти по-ниска.
Сред трудностите, които се посочват в
официалните доклади и които чухме и ние от
експертите на терен, е наемането на учители за
следобедните училища и подготвителните
класове
по
гръцки.
Това
става
след
утвърждаването с министерско постановление на
списъка с училища, където ще се организират
такива занятия, и конкурс за наемане на учители
за тях. Тези процедури са дълги и продължават

далеч след началото на учебната година. Така
например през 2020/2021 г. 460 учители за
следобедни класове и 302 за подготвителни
класове са наети едва през декември 2020 г.
Друго предизвикателство, което неизменно се
посочва от всички участници в образователния
процес, е организирането на транспорт от
приемателните центрове до училищата. Това е
скъпо и регионализирано упражнение и, за
съжаление, на много места не се осъществява.
Така в повечето от лагерите, особено на
островите, често разположени далеч от
централните градски части, децата нямат шанс да
посещават часовете, в които са записани.
Към тези предизвикателства се прибавя и
пандемията от Ковид-19, която води до
дистанционни форми на обучение, доказали се и
в България като крайно неподходящи за деца,
невладеещи
местния
език.
В
Гърция
допълнително затруднение са и ограниченията в
движението на търсещи и получили закрила,
които се въвеждат за част от приемателните
центрове.
Към горните предизвикателства трябва да бъдат
прибавени
и
съществуващите
негативни
настроения в някои местни общности, които през
последните години водят до неприятни ситуации,
включително демонстрации пред училищните
врати и недопускане на деца бежанци в класните
стаи6.
Добри практики
Наред с тези трудности в сравнение с България
южната ни съседка може да разчита на по-дълъг и
богат опит в обучението на чужденци. По думите
на г-жа Мариета Кумариану, регионален
образователен координатор в община Атина, този
опит започва да се гради с по-голяма
интензивност от началото на 90-те години, когато
в страната се завръщат хиляди семейства с гръцки
произход
от
бившия
Съветски
съюз.

6

BBC. Refugee Children in Greece Face Protest on First Day of School,
2016. Достъпно тук
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Подготвителни класове обаче съществуват дори
по-рано, от 1980 г.7
Затова и Гърция, може да се похвали с по-дълъг
стаж и разработена програма за обучение по
гръцки език като чужд. За разлика от България,
където на този етап няма учебници за деца по
български език като чужд, утвърдени от МОН,
такива
материали
съществуват
в
средиземноморската ни съседка. Също така има и
далеч повече учители с опит при преподаването
на гръцки като немайчин, въпреки че това не е
задължително изискване за преподавателите,
които водят часове в рамките на подготвителни
класове и следобедните училища за бежанци.

„Няма значение какво ти се е случило, за нас е
важно какво ще направиш със себе си след това“.
Така обобщава подхода към своите възпитаници
г-жа Дафне Гаврили, директор на Интеркултурно
прогимназиално училище в Атина, което
предоставя обучение от пети до седми клас. В тях
се обучават около 200 деца, мнозинството от
които са бежанци от Афганистан, Сирия, Ирак,
Иран, Турция, страните от Северна Африка, както
и мигранти от Грузия, Албания, Полша, България.
„Всички тези момичета и момчета заслужават
истинско училище. Затова нашите изисквания към
тях са високи, макар и да са адаптирани към
специфичната
им
ситуация“,
обяснява
директорката, чийто педагогически екип се състои
от 25 учители.
„Основната ни цел е интеграцията на децата в
гръцкото общество. Затова обучението тук
предполага уважение и интерес към културата,
празниците и традициите в страните на произход,
но няма за цел те да бъдат изучавани. Ние искаме
децата да се приобщят към европейския начин на
живот”, коментира директорката.

Интеркултурно училище
Практиката, с която обаче страната действително
впечатлява, е създаването на т.нар. интеркултурни
училища. Те са наследници на създадените още в
средата на 80-те години училища за завърнали се
в родината си деца от гръцки произход. Днес
гръцката образователна система допуска
създаването на подобни училища, когато повече
от 40% от учениците са с мигрантски произход.
Общо в страната има 25 подобни училища.
Обучението в тях е по-гъвкаво, като законът
допуска адаптация на учебния материал и план от
страна на педагогическия екип според нуждите на
децата.

Тайната на успеха тя вижда в мотивиран
педагогически екип, който обича работата си,
учители, които са гъвкави и се учат от
предизвикателствата. ,,Важно е училището ни да
остане малко. Всеки един учител знае историята
на отделните деца”, уточнява тя.
Училището предвижда интензивни часове по
гръцки, като във всеки час работят по двама
учители. Всеки един от тези преподаватели
владее поне по един западен език. Г-жа Гаврили
упорито търси партньорства с неправителствения
сектор, които да позволяват доброволци да
работят индивидуално с децата. От своя страна,
изследователи от Атинския университет следят
работата на педагогическия екип и дават обратна
връзка за подобряване на подходите.

7

Tsaliki, E. Intercultural Education in Greece. The Case of 13 Primary
Schools. Стр. 100. Достъпно тук.
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Ислямът, секуларизмът и правата на жените в съвременен Тунис:
възгледите на Амал Грами и Икбал ал-Гарби*
Даяна Рангелова

Даяна Рангелова е бакалавър по
„Арабистика“ и магистър по
„Близкоизточни изследвания:
общество и култура на
арабския свят“, завършила
образованието си в Центъра за
източни езици и култури, СУ
„Св. Климент Охридски“. Последният семестър
от своята магистърска програма прекарва в
Университета на Тунис в рамките на
програмата
за
студентска
мобилност
„Еразъм“, където осъществява теренно
изследване по темата на магистърската си
теза. Тя носи заглавието: „Ислямът и
съвременното законодателство в Магриба:
Тунис и отмяната на полигамията“ и изследва
корелацията
между
религиозните,
политическите, културните и социалните
процеси в обществата на арабските държави
от Северна Африка и най-вече Тунис, за да даде
отговор на въпроса как въвеждането на светско
семейно законодателство в подкрепа на
правата на жените и децата става възможно в
държави с преобладаващо мюсюлманско
население. Настоящата статия е резултат от
участие на автора в програмата на
Министерството на науката и образованието
,,Млади учени и постдокторанти", изпълнявана
в Института за исторически изследвания при
Българската академия на науките.
Въпросът за правата на жените е централна тема в
полемиката
между
представители
на
европейската
и
арабо-мюсюлманската
цивилизация. Един от най-оживено обсъжданите
въпроси в сблъсъка между западните и
*Публикацията е резултат от участие на автора в програмата на
Министерството на науката и образованието "Млади учени и
постдокторанти", изпълнявана в Института за исторически
изследвания при Българската академия на науките.
1
Шариатът („пряк, правилен път“) „е ислямският религиозен
закон, основан на комплекса от норми и предписания, заложени в

ислямските ценности е позицията на жената в
обществото, превърнала се в един от основните
индикатори за модерно и демократично развитие
на обществата с мюсюлманско мнозинство от
населението.

Поддръжниците на правата на жените разглеждат
тяхното положение в държавите с преобладаващо
мюсюлманско население с особено безпокойство.
Проблемите, засягащи женските права в тези
държави, произтичат отчасти от факта, че
законодателството в повечето от тях се придържа
към шариата1 – една правна система, чиито
критици смятат за несъвместима с правата на
жените. В социалната си практика обаче много от
тези държави въвеждат правни системи, основани
на съчетание от различни източници на
законодателна власт. Въпреки това шариатът
остава важен правен източник, тъй като дори
държавите, които разчитат на предимно светска
правна система, често основават семейното право
на шариата, а той съдържа много юридически
разпоредби, ограничаващи правата на жените от
феминистка гледна точка. Обикновено лидерите в
Корана и Сунната. Мюсюлманите го възприемат като цялостен код,
определящ начина им на живот във всички сфери – религиозната,
обществено-политическата, правната, битовата...“ (Евстатиев, С.
(2007). Шариат и фикх. – В: Ислямът. Кратък справочник, съст.
Симеон Евстатиев. София: Изток-Запад, с. 216).
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държавите с преобладаващо мюсюлманско
население не са склонни да въвеждат семейно
право по светски модел. В такива случаи
ислямското семейно право урежда въпроси като
брак, развод, попечителство над детето и
наследство.
Светското законодателство в арабските държави
среща най-голям отпор от страна на ислямските
кръгове именно в областта на семейното право и
законите, свързани с правата на жените, тъй като
в тези аспекти най-силно си проличава сблъсъкът
между ислямските и модерните светски
обществени норми. С оглед на това някои от
промените, които държавите от Магриба (региона
на Северна Африка), и най-вече Тунис, въвеждат в
своите семейни кодекси, са впечатляващи и
налагат по-задълбочено изследване на процеса
на налагане на светското законодателство в
сфера, която в мюсюлмански контекст винаги е
била подвластна на шариата.

Силно светската насоченост на управлението в
Тунис е причината именно там да се формира найлибералният Семеен кодекс (от 1956 г.) в арабския
свят, по време на управлението на първия
президент на страната Хабиб Бургиба. През лятото
на 1956 г., когато духът на независимостта от
френското колониално управление обхваща
Тунис, новосформираната национална държава

прави смел ход. Тя реформира семейното
законодателство по радикален начин чрез
обнародване на Семеен кодекс, който
представлява драстично преформулиране на
съществуващото ислямско право. Наред с други
промени, Семейният кодекс поставя извън закона
многоженството и установява минимална законна
възраст за сключване на брак.
Семейният кодекс постановява следното: „Бракът
се сключва само със съгласието на двамата
съпрузи“2, той изисква булката да присъства по
време на сключването на брачния договор и да
даде своето изрично съгласие. Принципът на
брачния настойник е премахнат. По този начин
законът вече санкционира принудителните
бракове, тъй като отнема законовия прерогатив на
бащата или настойника да сключи брак от името
на жената против нейната воля.
Традиционният
ислямски
закон
дава
привилегията на мъжа да се разведе с жена си,
като произнесе съответната ритуална формула,
без никаква съдебна намеса, като по този начин
оставя развода частен въпрос, който само мъжът е
в правото си да инициира. Новият тунизийски
закон прави развода законова процедура, която
не може да бъде призната, ако не е извършена по
съдебен път. Съпругата и съпругът имат еднакво
право да подадат молба за развод и могат да
прекратят брака по взаимно съгласие.
Измененията в закона увеличават правата на
майките за поемане на попечителство над детето.
Ако бащата вече не е в състояние да осигурява
детето в случай на смърт или по каквато и да е
друга причина, следващото лице, призовано да
поеме грижите за него, е майката, която вече
застава преди всеки друг роднина по реда на
правна отговорност. Така Кодексът премахва
автоматичния трансфер на децата към бащиния
род. В традиционния ислямски закон жена, която
се омъжи отново, автоматично губи родителските
си права, но в новия закон тази разпоредба

2

Маджаллат ал-ах̣ў͞ал аш-ша͟хс̣иййа ат-т̆͞унисиййа. (2018). АлМат̣баʻ ар-расмиййа ли-л-Джумх͞уриййа ат-т͞унисиййа.
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отпада. В случай на развод Семейният кодекс
постановява, че синът ще остане с майката до
навършване на седем, а дъщерята до
деветгодишна възраст, след което бащата може
да поиска попечителството над децата си.
Прехвърлянето на попечителството от майка на
баща обаче не трябва да се случва автоматично –
съдията е подканен от закона да отчита найдобрия интерес на детето преди всичко друго.

семейното право в останалите страни от Близкия
изток и Магриба. Коментирайки семейното право,
международен
доклад
заявява
четири
десетилетия по-късно: „Едно от най-големите
постижения в Тунис след независимостта е сбор от
закони, които [дават] на жените права, с каквито
те не се ползват никъде другаде в арабския свят.“4

Въпреки че ислямският закон не признава
осиновяването, Семейният кодекс го прави
валидно. Той дава на осиновеното дете същите
права като на собственото дете, като да стане
пълноправен член на семейството, да вземе
името на осиновителя и да наследява от него.
Важни реформи по отношение на правата на
жените и децата по въпроса за унаследяването са
въведени през 1959 г. При наследяването на
собственост от бащата, децата, независимо дали
от мъжки, или от женски пол, както и съпругата
вече имат приоритет пред останалите роднини на
бащата от мъжки пол, като братя, чичовци и
братовчеди, които до този момент са получавали
по-съществената част от наследството. Семейният
кодекс прави драстични нововъведения, въпреки
че запазва някои аспекти на ислямското семейно
право, като правилото, според което жената
наследява наполовина по-малко от мъжа в същата
роднинска конфигурация – казус, който и до днес
стои в центъра на обществените дебати в Тунис.
В законово отношение Конституцията на Тунис,
приета през януари 2014 г., съдържа позитивни
индикатори в сферата на защитата на правата на
жените, като недвусмиселно констатира тяхната
юридическа равнопоставеност спрямо мъжете.
Член 21 от нея гласи: „Гражданите и гражданките
са равни по права и задължения и са равни пред
закона, без дискриминация.“3

В Магриба политическият дебат около
законодателството, свързано със Семейния
кодекс и по подразбиране правата на жените,
често се формира около дихотомия, чиито
съставни елементи са от една страна демокрациямодерност и от друга арабо-мюсюлманска
идентичност. Знаменосците на защитата на
традиционализма са ислямистките движения и
техният дискурс е особено успешен отчасти
поради трудностите пред арабските национални
държави да издържат на постколониалното
културно проникване от глобални модели на
поведение и социални норми. През седемдесетте
и осемдесетте години в Тунис държавата
обвинява ислямистите, че се стремят да се върнат
в „тъмните векове“, докато ислямистите атакуват
правителството с обвинения за изтръгване на
мюсюлманските жени от тяхната ислямска
идентичност.

Тунизийските реформи се превръщат в критерий
за преценка на степента на модернизация на

В резултат на този идеологически сблъсък се
появяват изследователи, чиято основна цел е да

3

Ал-Маджлис ал-ўат̣ан͞и ат-тас͞ис͞и. (2014). „Дуст͞ур ал̓
Джумх͞уриййа ат-т͞унисиййа“. Тунис.

4

Charrad, M. (2001). The State and Women`s Rights: The Making of
Postcolonial Tunisia, Algeria and Morocco. Berkeley: University of
California Press, p. 1.
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открият допирни точки между ислямското
културно наследство и демократичните ценности.
Сред тях са Амал Грами и Икбал ал-Гарби, които са
част от нововъзникнало активистко движение,
защитаващо правата на жените чрез религиозни
обосновки и реинтерпретация на ислямските
текстове, което в настоящото изследване условно
наричаме „ислямски феминизъм“. Според Амал
Грами
това,
което
обединява
всички
изследоветели в областта на религиозния
феминизъм, независимо дали в арабомюсюлманските общества, или в други
религиозни общности, е, че религиозният
феминизъм е създаден като реакция на
патриархалната доминация, дискриминираща
жените от гледна точка на обществени позиции,
мнение и идеи и маргинализираща тяхното
взаимодействие с религиозните текстове и
тяхното участие в религиозните науки.
Религиозният феминизъм се стреми към нов
прочит на религиозните текстове от академична
гледна точка и защитава правото на жените да
участват в тяхното изследване и да създават нови
подходи за тяхното тълкуване.5

Повишаването на броя на образованите жени и
създаването на модерни университетски катедри
по западен модел повлиява тази вълна от учени.
Те се съсредоточават в различни области, като
социология, политология, философия, филология,

5

К̣р͞ам͞и, А
͞ м͞ал. (2017, март 14) „Ан-нисўиййа ал-̓исл͞амиййа –
х̣арака нисўиййа джад͞ида ̓ам ̓истр͞ат͞идж͞иа͞ нис͞аиййа ли-найл ал̓

история и антропология, което ги подтиква да
използват
съвременни
критични
мултидисциплинарни
методологии
за
анализиране на собствените им общества и
възприемане на историческа перспектива към
съвременните
религиозни
казуси.
Учени
феминистки, обучени в тази насока, търсят
овластяването на жените чрез знания и критична
ангажираност, а не чрез отричане на техните
култури. Те деконструират класическия дискурс за
интерпретацията на релегиозните текстове,
разработен предимно от мъже, стремейки се към
предефиниране на тълкуванията на Корана и
реконструиране на мюсюлманското право (фикх)
от феминистка гледна точка.
Академичната дейност на Амал Грами и Икбал алГарби е обвързана предимно със сравнителните
изследвания в областта на ислямските науки. Те се
стремят към защита на секуларните реформи от
ислямски модернистки позиции и към
предефиниране на консервативната религиозна
традиция чрез предоставянето на нов,
съвременен поглед върху ислямските норми и
ценности.
Според Икбал ал-Гарби не религиозният дискурс,
а реакционни прочети на Корана и назадничавите
тълкувания на постановките на исляма застават на
пътя на всички стремежи за модернизация и
промяна. Икбал ал-Гарби подкрепя концепцията
за тълкуване на исляма в рамките на неговия
исторически контекст и критикува подходите,
които върло се борят за отпадането на понятията
съвременност и осъвременяване от исляма, като
го разглеждат като затворена система, в която не
могат да бъдат внасяни промени. Според Икбал
ал-Гарби ислямът не може да бъде разглеждан
като такава затворена система, тъй като той се
влияе от обстоятелствата и условията на средата,
в която се прилагат неговите норми. Тя отбелязва,
че множество от разпоредбите и нормите в
исляма са отражение на заварени порядки, които
имат корен в джахилията (предислямската
х̣ук̣͞ук̣“, Ал-х̣иу͞ар ал-мутамаддин, брой 5460,
https://www.ahewar.org/ (достъпен на 15 юли 2021).
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епоха), без да отговарят на моралните му цели,
като бива извършено тяхното нагаждане към
исляма, за да бъдат съхранени. Така възникват
противоречивите принципи като робството и
многоженството, които не могат да бъдат
разглеждани като същинска част от исляма.6
Амал Грами отхвърля централния мъжки
религиозен авторитет с убеждението, че
религиозната доктрина на исляма е формирана
през призмата на мъжките възгледи и фаворизира
мъжете и техните социални интереси. За Амал
Грами основен аргумент е, че тълкуването на
Корана от конвенционалните религиозни учени е
отделило текста от неговия социален и
исторически контекст и го изолира от
съвременното общество. Тя изисква Коранът да
бъде предефиниран от гледна точка на
международните права на човека, като правните
системи на мюсюлманските страни трябва да
зачитат тези права, придържайки се към
концепцията за справедливо общество, заложена
в Корана и Сунната.7 Според Амал Грами целта е
поемане на отговорност и интелектуално
израстване чрез критичен поглед върху
ислямското наследство и разбиване на
стереотипите, за да се приспособи то към
ценностите на съвременността, а именно защита
на човешките права, правата на децата и
малцинствата и борба с дискриминацията срещу
жената.8 Според нея трябва да бъде осъществено
разбиране на религиозните текстове в различни
исторически моменти. Този нов вид прочит на
религиозните текстове подчертава ролята на
контекста и историята в тълкуването, без да
поставя под въпрос онтологично божествената
природа на текстовете.

6

Ал-͟Гарб͞и, ̓Ик̣б͞ал. (2021, февруари 25). „Кайфиййат мус̣͞алах̣ат адд͞ин ма ал-̒ас̣р“, Тааддудиййа, https://www.taadudiya.com/
̒
̒
(достъпен на 17 юли 2021).
7 Grami, A. (2018). “Women, Feminism and Politics in Post-Revolution
Tunisia: Framings, Accountability and Agency on Shifting Grounds”.
Feminist Dissent. Issue 3, p. 31.
8 Grami, A. (2009). “Muslim Women Challenging the Religious
Establishment” – in: History and Memory in Contemporary Islam –
between Enlightment and Apologetics, Friedrich Ebert Stiftung, p. 26.

Икбал ал-Гарби заема позицията, че секуларизмът
не означава противопоставяне на религията, а
заемане от държавата на неутрална позиция
спрямо нея, като не се стреми към нейното
премахване, нито към нейното налагане на
гражданите, а я разглежда като личен въпрос.
Държавата не трябва да фаворизира някоя
религия или правно-богословска школа за сметка
на друга, като защитава религиозните малцинства
и забранява репресиите въз основа на различни
убеждения и вярвания. В този контекст
секуларизмът е необходим за обществена
сплотеност и равноправие. Икбал ал-Гарби
посочва, че в ислямското наследство могат да
бъдат открити косвени предвестници на
секуларизма още от възникването на исляма. В
Сунната според нея можем да открием следното
изказване на Пророка Мухаммад, подкрепящо
тази теза: „Аз съм вашият пророк по отношение на
религиозните въпроси, но по отношение на
светските дела ние с вас сме равни“.9

Съвременните ислямистки движения отхвърлят
секуларизма, тъй като за тях държавата е
инструмент за реализация на религията като
социална система чрез нормите на шариата, а
законът е средство за тяхното налагане от страна
на държавата.10 Опонентите на Амал Грами и
9

Ал-͟Гарб͞и, ̓Ик̣б͞ал. (2019, август 8). „Ал-̒алм͞аниййа ўа-л-̓им͞ан“,
Тааддудиййа, https://www.taadudiya.com/ (достъпен на 13 август
̒
2021).
10 Султанов, Б.К. и др. (2008). Секуляризм исламов в современном
государстве: что их объединяет? Алматы: Казахстанский
институт стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан, стр. 43.
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Икбал ал-Гарби смятат, че религията не може да
се разглежда като обект на изследване и
познание, който може да се подчинява на
образователни и академични категории и рамки,
тъй като целта на ислямските науки е да се
съхрани доктрината на исляма. Реакциите спрямо
ислямския феминизъм включват отхвърляне на
неговата концепция още от създаването му. От
гледна точка на радикалните ислямисти
ислямският феминизъм е белег на вестернизация
и не се различава от западния феминизъм, а
Западът нахлува в ислямската умма (от ар. –
„глобалната
общност
на
правоверните
мюсюлмани“) чрез интелектуалното влияние на
светския феминизъм, който призовава към
централизиране върху женската идентичност,
подкрепя общественото разделение и атакува
мъжете. Някои от ислямистите обвиняват
ислямските феминистки в подкопаване на
авторитета на ислямските школи и науки и
интерпретациите им на религиозните текстове, а
други виждат ислямския феминизъм като заплаха
за интересите си, с които се ползват в общество,
доминирано от патриархалните ценности. Има и
прослойка от мюсюлманки, които се обявяват
против ислямския феминизъм, защото той отнема
мъжката способност за защита на жените поради
неговия призив за промяна на джендър ролите.
Амал Грами и Икбал ал-Гарби представляват
особен интерес, тъй като в своите трудове
намират допирни точки в иначе драматичния
сблъсък между ислямските норми и модерните
светски обществени ценности. Те дори се
застъпват за светските законодателни промени в
областта на правата на жените и равноправието
между половете, търсейки стабилна обосновка
чрез
ислямската
доктрина
и
нейните
реинтерпретации. Двете авторки обръщат
специално внимание на заплахата от ислямизма
за правата на жените, като предлагат
алтернативни тълкувания на религиозните
постановки. Обществената значимост и отзвук на
техните възгледи надхвърлят „чисто научната
дейност“, като се ситуират сред водещите
публични дебати в Тунис и арабския свят,

очертали се около казуса за осъществяване на
реална обществена промяна и модернизация на
исляма.
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Хамид Хошсияр, преводач и координатор във Фондация ,,Мисия
Криле”, член на Бежанския консултативен съвет:
Непридружените деца имат свобода, но не са подготвени за нея,
нуждаят се от напътствия, за да избегнат опасности в бъдеще
Интервюто направи Ваня Иванова

Здравей Хамид, благодаря, че отдели време да
споделиш с нас за работата си. Ти работиш във
фондация „Мисия Криле“. Кога и как започна?
Работя с ,,Мисия
Криле” около две
години. Правя го в
две качества/роли –
като преводач и
координатор. Един
от фокусите ми на
работа са децата и
непридружените
непълнолетни. Аз се
включвам, когато има групи от непридружени
непълнолетни с познания на персийски.
Например, преди около 9 месеца имаше група от
около 15 непридружени малолетни, които
дойдоха от Гърция в България и аз помагах при
работата с тях. Миналата година работих с група
тийнейджъри на различни теми. Познавам
културата на хората, идващи от Близкия изток, поблизо съм до тези млади хора, затова понякога те
споделят мнението си с мен по определени
въпроси. Радвам се, че мога да им помогна в
трудни за тях ситуации.
Би ли ни разказал малко повече как започна твоят
интерес и чувствителност към тази работа,
особено с деца и млади хора?
Майка ми беше управител на училище и
споделяше истории с нас, водеше ни, цялото
семейство, да й помагаме, особено на деца,
изправени пред крайна бедност. Аз самият бях
тийнейджър. Това ме направи чувствителен по
този въпрос. Когато бях в Турция, видях едно
много красиво малко момиченце, беше на 6-7
години. Заради конфликта в Сирия беше загубила
едната си ръка. Всички се опитваха да я накарат да
се усмихне, но тя никога не се усмихна и никога

няма да я забравя. Това преживяване ме накара да
осъзная колко уязвими са децата. Ние като
възрастни можем да им помогнем да създадат
своето настояще, бъдещето, начинът им на
мислене и е важно как го правим. Друго нещо е, че
когато има хора, които идват от страни с
диктатури, особено момичетата са подложени на
натиск, те са заплашени. Това са култури, които
забравят за човешките права на децата, на
момичетата и жените. И искам да имам влияние
върху това. Хората, които идват в Европа, в тези
свободни страни, трябва да оставят децата
бежанци да живеят и да се адаптират към
местната култура, да я уважават. Особено когато
става въпрос за тийнейджърите, важно е да се
разбере тяхното крехко/уязвимо положение, те
всъщност не принадлежат към традиционната си
култура, а също и към културата на страната, в
която пристигат. Те са изгубени някъде по средата
и мисля, че това е много опасно за тях. Това са част
от причините да намирам за много важно да
работя с деца и тийнейджъри.
Какви конкретни проблеми и предизвикателства
наблюдаваш?
Ако децата са над десет години, има голяма
вероятност никога да не завършат училище, не
успяват да го завършат, особено непридружените
непълнолетни. Понякога те пропускат две години
по пътя и никой не може да им върне тези две
години. Виждам как се провалят в образованието
и повечето от тях директно отиват на работа. Това
е едно голямо предизвикателство за тях. Така че е
много важно на каква възраст са дошли тук.
Друго предизвикателство за тях, както споменах, е
тяхната традиционна култура и как тя не съвпада с
местната култура. Младите хора проявяват
уважение към другата култура по някакъв техен
начин, но не могат да я приемат. Това е една от
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причините да останат затворени в себе си, като
група, малцинство. А когато са деца, особено
тийнейджъри, оставането в малка група,
малцинство, е още по-сигурно. Възрастните
говорят помежду си, с роднини, но тези деца, да
кажем на 15 години, нямат толкова много връзки,
взаимодействия и стават мълчаливи, затворени в
себе си. За децата със семейства това също е
приложимо, те замлъкват, особено момичетата.
Техните проблеми са свързани със сблъсъка с
фигурите на властта и йерархията в семействата.
Мълчанието е опасно за тях както психически, така
и социално, защото не осъзнават резултата от
своите мисли и действия. Така на базата на тези
състояния могат да вземат лоши решения или това
да се превърне в психологически и психически
проблеми. За момичетата е по-трудно в сравнение
с момчетата според мен.

са отгледани в тази култура, те се опитват да
запазят всичко от нея, дори негативната част и
някак си я защитават. Някак си не мисля, че не
искат другата култура да ги разбира много добре.

И какви теми, какво обсъждате с тези млади
хора?

От това, което казваш, разбирам, че има нужда
от промяна и в двете общности, местната и
бежанската? С какво да се започне?

Зависи от ситуацията. Ако говоря с тях сам,
обикновено говоря за теми като наука, но по
забавен начин, но когато им превеждам, казвам
това, което е казано да се преведе. Биология,
физика, математика, компютри са различните
предмети и се опитвам да ги свържа и запаля по
някакъв начин. Разпитват ме по определени
въпроси. За тях е интересно да говорят с човек,
който знае персийски, който също идва от
мюсюлманска страна като тях, но не е
мюсюлманин и не е християнин и виждам как, от
една страна, искат да знаят повече за това и от
друга, не искат да знаят повече.
Когато споменаваш културите, какви основни
разлики според теб са стряскащи за тях?
Тук в България е много приемливо хората от
местната общност да имат свобода. Свободата не
е приемлива за всички членове на семейството в
страните на произход.
Също, когато говорим за културата на страните на
произход, хората искат да споделят само добрите
неща от своята култура – обичаи, ритуали, но не
говорят за семейна структура, например
йерархия. Те знаят, че ако го споделят, културата
им може да бъде повлияна и променена. Тъй като

фото: Мисия Криле

Мисля, че промяната трябва да започне от
бежанската общност, и от вътрешните възприятия
на хората. Например, ти можеш да ми кажеш
нещо, аз мога да кажа „да“, но няма да го приема.
И ако буташ хората в дадена посока, те крият още
повече. Ако крият нещо сега, ще го крият още
повече и в бъдеще, но това няма да реши
проблема. Мисля, че има нужда да се разкаже на
семействата повече за опасностите от това, което
правят, те трябва да спрат да правят децата си
толкова потискани от културата и да ги пуснат, да
ги информират и да ги оставят да бъдат посвободни, и да правят своя индивидуален избор.
Подчиняването на семейните авторитети ги прави
по-уязвими да станат част от консервативни или
екстремни групи в бъдеще. Трябва да ги
информираме, че това е опасността. Необходимо
е да се работи в рамките на общностите, с
авторитетите в семействата и да се информират за
тези опасности.
А каква е ситуацията с непридружените
непълнолетни?
При непридружените непълнолетни положението
не е добро. По пътя си към Европа това, което те
се научават, е да крият всичко. Повечето от тях са
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уплашени, ако споделят нещо, дори нещо пообщо или се оплачат от нещо, че това може да се
отрази отрицателно върху пътя, по който са поели.
Това е много голям проблем, според мен. Така че
тук има голяма нужда от надеждни възрастни, на
които да могат да се доверят, които да ги
ръководят в процеса.

създаде работна група за непридружени
непълнолетни и в нея да се включат експерти от
други страни в Европа. Тези деца накрая ще
останат в Европа, независимо в коя държава. И
смятам, че е добре да видим опита на другите
страни по отношение на тези въпроси, защото те
имат повече опит от нас, според мен.

Как се промениха нещата с Covid-19?

С кои организации от решаващо значение в
грижата за тези деца вече сте в контакт?

В ситуацията на Covid-19 първото нещо, което се
случи, беше прекъсване на връзката с хората в
центъра, дълго прекъсване. Беше ситуация, в
която не знаехме какво се случва с хората в
приемателния център и това не беше добре.
Хубаво е, че ,,Мисия Криле” скоро получи своя
вътрешен офис и можехме да продължим да
помагаме на хората.
фото: Мисия Криле

Каква е визията на Бежанския консултативен
съвет по отношение на непридружените
непълнолетни и децата бежанци като цяло?
Опитвам се да използвам всички възможни
ситуации, за да изразя нуждите на децата.
Хубавото е, че познавам и някои хора, които са
загрижени за този проблем, ще се радвам да
намеря още повече експерти, за да мога да им
помогна и с моя опит. Може би е добра идея да се

Първата е УНИЦЕФ. Има още две-три. Но това,
което искам да направя, е да работя повече сред
самите бежанци, да намеря кой от тях се
интересува и да ги ангажирам повече. Знам, че
МОМ работи и с непридружени непълнолетни.
Когато говорим за непридружени непълнолетни
въз основа на твоя опит, смяташ ли, че те имат
шанс да се установят в България или очите им са
отворени за други страни?
Мисля, че имат шанс да останат в България, но ако
получат статут. Например, на тези непридружени
малолетни, които пристигнаха от Гърция, им се
случиха много лоши неща и много добри неща.
Трима от тях получиха отказ, тъй като, когато
дойдоха тук, навършиха 18 години, един от тях
напусна страната, другите двама останаха. Един от
тях е в тежко положение. Те чакаха 6 месеца тук в
Харманли без никаква ясна информация за
бъдещето си, без представа какво ще им се случи.
Това е много обезкуражаващо за тях. Сега знам, че
повечето от тях са навършили 18, започнаха курс
по български, също работят някъде. Най-после
има шанс да останат в България и да продължат
живота си. Повечето от тях имат желание да
продължат образованието си, но не знаят
вариантите. Има нужда от институция, която да се
грижи за тези неща вместо тях. Мисля, че на ниво
регистрация е много важно и не само за
непридружените непълнолетни, но като цяло, ако
психолог или социален работник, или обучен
човек да разговаря с тях индивидуално, като по
този начин разпознае проблемите им в самото
начало.
Би ли ни казал за край какво те мотивира да
продължаваш да работиш да влагаш усилия,
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когато има толкова много неяснота? Това не е
лесна работа.
Аз съм преживял всичко това, сега се случва на
други хора. Тези млади хора са много уязвими и е
би било по-добре, ако можем да им помогнем и
ги спасим на тази възраст и в този етап от живота
им, отколкото в бъдещето, защото в бъдеще
проблемът ще бъде по-дълбок и би било потрудно. Децата бежанци и непридружените
непълнолетни не са изпитвали много внимание в
живота си като цяло и често не са имали
възрастни, които да ги защитават. В същото време
те са толкова близо до поемане на отговорност за
живота си, поведението си. Те са в етап, в който
опознават себе си, другите, възможностите за

работа. Те имат свобода, но не са подготвени за
нея, нуждаят се от напътствия, за да избегнат
опасности в бъдеще. Единствените хора, които
биха могли да им помогнат и да ги контролират, са
семействата им, които са на 2000-3000 км
разстояние. Но те имат нужда от някой тук. Това е
причината да продължа да правя всичко това.
Ако искате да научите повече за Хамид,
прочетете:
https://www.centerforlegalaid.com/news/hamidhosh-sijar-sega-kogato-sym-na-sigurno-mjastomoga-da-gledam-kym-bydeshteto-si-i-tochno-kymtezi-neshta-koito-mi-davaha-sili-v-zatvora-mojatprinos-za-chovechestvoto-i-mojat-lichen-jivot-68/3

фото: Мисия Криле
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Примерът на ОУ ,,Христо Ботев” в с. Българин, община Харманли
Христина Иванова

колко ученици се обучават в него, как ще
пътуват до там. Обяснихме им, че ще бъдат
придружени винаги от учител в автобуса и
поканихме майката да ни посети на първия учебен
ден, както и да идва с тях в следващите няколко
дни.
За да бъдат приети добре в училище децата
бежанци, много ни помогнаха и родителите на
нашите ученици. Ние имахме тяхната подкрепа. Те
споделиха с нас, че както приемат нашите деца в
другите държави, така и ние трябва да ги
приемем.
Текстът е подготвен от г-жа Иванова в рамките на
нейно изказване на форум ,,Заедно пишем новите
истории за интеграция”, организиран на 30 ноември
2021 г. от БСБМ, Мулти култи колектив и ВКБООН.

В училището, в което работя, се обучават децабежанци от 2017 г. През тази година за първи път
се срещнах с Бехназ, Саид и по-малкия им брат
Али Реза. Семейството им е от Афганистан, но се е
преместило в Иран и те са родени и израснали
там. Аз и моите колеги, които трябваше да
проведат разговор, се срещнахме с тях за първи
път в приемателния център в гр. Харманли. На
тази първа среща трябваше да се запознаем с тях
и семейството им и след като проведем разговор,
да ги насочим към определен клас в нашето
училище.
Бях много развълнувана от предстоящия разговор,
задавах си много въпроси: как се чувстват децата,
как се чувства тяхната майка? Мисля, че
ценностите във всяко семейство са еднакви,
независимо от етноса – всеки родител обича
децата си и иска те да бъдат обичани и щастливи,
както и да знае, че това, което им се случва, е
добро за тях. И това обединява хората от
различните етноси, независимо колко различни са
те. Тази първа среща беше много вълнуваща и за
моите колеги, а, предполагам, и за децата. Пред
мен стоеше въпросът дали ще успея да накарам
майка им да ми се довери и да бъде спокойна.
Разказахме им за училището – къде се намира,

Първата година беше голямо предизвикателство и
за нас, и за тях. Бехназ и Саид знаеха съвсем малко
български език и вече бяха ученици в пети клас. За
да бъде нашата работа успешна, трябваше да си
изработим наша система за работа. Хубавото
беше, че те знаеха английски език и това
улесняваше ситуацията донякъде. Голяма част от
колегите обаче не знаят английски език и
непрекъснато търсехме помощта на колегата,
преподаваща английски език.
Най-успешни в тази първа година бяха часовете по
английски език, следвани от часовете по
математика – в РПЦ Харманли те посещаваха
самодейно
афганистанското
училище,
организирано от бежанка от Афганистан, г-жа
Салеха Наими, която беше учител по математика.
Най-трудни им бяха часовете по български език и
литература.
По всички други предмети трябваше да полагат
големи усилия и постоянство. И децата го
проявяваха. Бяха много упорити и искаха да научат
много нови неща, както да напредват с материала,
така и за да не задържат напредването на своите
съученици.
Тази първа година беше трудна за Бехназ и за
Саид и в отношенията им с децата от класа –
трябваше им време да се опознаят взаимно. До
края на учебната година те създадоха добри
приятелства със своите съученици. Те успешно
завършиха пети клас. Знаеха български език много
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добре и успяха да валидират знания за четвърти
клас.
През втората година на обучението си – шести
клас, те бяха много по-уверени в себе си. Вече
нямаха езикова бариера и много бързо усвояваха
учебния материал. Включваха се успешно в
училищния живот – участваха в тържеството за
Коледа, включваха се в инициативите за Великден
и в празничната седмица, предшестваща
училищния празник. Саид участваше в спортни
училищни състезания.
В седми клас те се чувстваха вече много спокойно
и уверено. За съжаление през март 2020 г. бяха
преустановени присъствените учебни занятия
заради пандемията от COVID-19. Започна нашата
усилена работа за включване на всички ученици в
образователна електронна платформа. През
първите две седмици разнасяхме работни листове
на учениците. Носихме работни листове и на
Бехназ, Саид и по-малкия им брат Али Реза, който
беше в четвърти клас. В деня, в който носехме
нови работни листове, получавахме обратно
попълнените от предния ден. За съжаление ние
нямахме достъп до РПЦ Харманли и комуникация
с тях през това време беше по телефона. През
всичките години на тяхното обучение и най-вече в
този труден момент огромна помощ и подкрепа
им оказваха служителите на Каритас.
От началото на април 2020 г. започнахме работа
през образователната платформа MS Teams, в
която бяха включени и те. Имахме тежката задача
да подготвим тях и всички останали ученици от 7
клас за НВО по един различен начин. Резултатите
не закъсняха: след толкова много общи усилия
Бехназ и Саид се представиха много добре на
изпитите по български език и литература и
математика. В деня на тържественото връчване на
свидетелствата им за основно образование
присъстваше и тяхната майка. Тя ги подкрепяше

през цялото време на обучението им. В този ден
аз си припомних нашата първа среща с нея,
спомних си колко притеснена и уплашена беше тя,
колко притеснена бях и аз. До мен застана една
щастлива
майка,
която
ми
благодари.
Удовлетвореността, която изпитах в този момент,
ми показа, че трудът на всички не е бил напразен.
Сега те са ученици в езиковата гимназия ,,Иван
Богоров“, гр. Димитровград и успешно
продължават своето образование, благодарение
на общите усилия на нас, на тях и на майка им, на
служителите на Каритас и на учителите по
български език в РПЦ Харманли.

фото: ОУ „Христо Ботев“

През всичките години, в които съм директор на
училището, съм се опитвала да се поставям на
мястото на нашите родители – от различни етноси
– български, ромски, турски, и да ги разбирам.
Ставайки част от техния етнос, аз ставам част от
тях, получавам тяхното доверие и мога да им
окажа възможно най-голяма помощ. Надявам се
да успея да стана и част от етноса на всички тези
деца-бежанци, с които се срещам през годините,
да мога да получа тяхното доверие, за да им
помогна малко по-лесно да преминат през
предизвикателството образование в България.
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Деца садят цветя: Интеркултурни градини като зелени мостове
Анна Кръстева, Ванина Нинова

Интеркултурните градини са зелени мостове,
които свързват деца от различни страни и култури,
а всички нас – деца, учители, родители, граждани
– с природата. Всяка култура опоетизира
природата. Розата е емблематична за българската
идентичност, а червената роза е национално
цвете на Иран и Ирак. Когато казваме лале,
мислим за Холандия, но то е национално цвете и
на Турция, и на Афганистан. Сирийците тачат
жасмина, финландците брезата и момината сълза.
фото: СУ „Неофит Рилски“

имаше и кратка интеркултурна програма,
подготвена от учениците и техните учители
специално по случай събитието.
Началото на инициативата „Интеркултурни
градини като зелени мостове“ бе дадено в ОУ
„Христо Ботев“, с. Българин, където, въпреки
дъжда, учениците, сред които деца от България и
Сирия, с голям ентусиазъм посрещнаха идеята и
растенията и се захванаха с тяхното засаждане.
Учениците показаха отлични познания по
засаждането на различни дръвчета и цветя. В НУ
„Отец Паисий“ гр. Харманли специалната
интеркултурна програма зарадва гостите с песни и
танци, изпълнени от учениците, както и с
емоционален рецитал на стихотворения на
български език от двама ученика – от Ирак и от
България. Инициативата продължи в НУ „Алеко
Константинов“, гр. Харманли, където учат деца от
Ирак, Афганистан и България. Там богатата
културна програма, подготвена от учениците,
включваше рецитал, музикално изпълнение и
няколко танца. В СУ „Неофит Рилски“ в Харманли
гостите бяха приветствани в стихове, сътворени от
учителката по Български език и литература – г-жа
Виолета Желева:
Добре дошли при нас на този ден
на приятелството и цветята посветен.
С радост ви приветстваме и
с гордост ви споделяме, че
земята, която най-много обичаме
и нейното име с трепет изричаме,

На 11 октомври 2021 г. в гр. Харманли и в с.
Българин, община Харманли, се проведе
инициативата „Интеркултурни градини като
зелени мостове“. Деца от България, Сирия, Ирак,
Иран и Афганистан засадиха цветя и фиданки в
училищата, където учат, играят и израстват
заедно. След засаждането във всяко училище

това е България – нашата родина,
прекрасна, слънчева, китна градина!
Вдъхновени от идеята на „Интеркултурни градини
като зелени мостове“, учениците от СУ „Неофит
Рилски“ впечатлиха всички присъстващи с
танцовите изпълнения на Фолклорен клуб ,,Накит"
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и с музикалните изпълнения на българска
народна песен и на мелодия на гайда. В края на
срещата точно до входа на училището децата с
радост засадиха първото дръвче, а учители
споделиха, че при тях „днес цветята се оказаха
своеобразен мост между децата - представители
на различни етноси и култури“. В двора на
Професионалната
гимназия
по
електропромишленност и текстил „Захари
Стоянов“ в Харманли сътворяването на пъстра
интеркултурна
градина,
в
рамките
на
инициативата, стана възможно благодарение на
ентусиазма на учениците от клубовете по
интереси „Eco friends" и „Моден дизайн". Децата
от гимназията с радост избираха кое цвете да
посадят в зависимост от своите предпочитания,
споделяха интересни факти за него и дори
рисуваха. Ученичка от 11 клас нарисува „цветен
мост“ между различните култури. Екипът на
училището публикува след инициативата чудесен
видео клип, който ни пренася в зеленокреативната атмосфера и завършва по следния
начин: „Всички ние сме цветя от една

интеркултурна градина“. Още едно училище в
Харманли - ОУ „Иван Вазов“, в което учат деца от
Афганистан, Сирия и България, с ентусиазъм и
нови идеи се включи в инициативата
„Интеркултурни градини като зелени мостове“.
Талантливи и активни ученици, креативни учители
и директори, вдъхновяващи и емоционални
интеркултурни програми. Една интеркултурна и
зелена кауза, която се превърна в голям празник
за всички участници.
Инициативата „Интеркултурните градини като
зелени мостове“ е организирана от екипите на
CERMES (Център за европейски бежански,
миграционни и етнически изследвания) и Каритас.
Тя се реализира с подкрепата на проекта Matilde
(H2020).
Matilde е финансиран от Рамковата програма на
Европейския съюз за изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ по споразумение за отпускане на
безвъзмездни средства № 870831.

фото: СУ „Неофит Рилски“
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Инициативата среща български ученици и студенти с млади мигранти
и бежанци у нас, които ги вдъхновяват с личните си истории
Чая Колева

През последната година екипът на „Политическа и
гражданска
обсерватория:
миграция,
дигитализация, климат“ изпълнява инициативата
,,Лицата на мигрантската младеж. Да бъдеш
иновативен млад мигрант и бежанец в (пост)
пандемична България”. Целта е да се
идентифицират и популяризират вдъхновяващи
примери на овластени млади мигранти и
бежанци, които успешно преминават и
преодоляват
критични
ситуации
каквато
например е пандемичната обстановка в България,
траеща вече втора година. В допълнение идеята
на тази инициатива е да се осъществят срещи
между младите мигранти и български ученици и
студенти. Замисълът на тези срещи е да се
окуражат българските младежи да разгърнат
представите си за света и за ,,другия”, чужденец,
да изградят собствена гледна точка върху живота
на младите мигранти у нас и да преодолеят често
негативното рамкиране на образа на бежанците
като слаби и нуждаещи се.
Под формата на разказ за историята, обичаите,
традициите на своята държава, за индивидуалния
си път и лични успехи, за живота в България
младите мигранти или бежанци обогатяват
разбирането, знанията и чувствителността на
българските ученици и студенти, подбуждат
интереса и любопитството им към света и
разнообразието на вътрешните човешките
светове.

В рамките на проект “Овластяване на млади
мигранти и бежанци чрез иновативни практики за
по-включваща (пост) пандемична и (пост)
кризисна България”, осъществен с подкрепата на
Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство (https://www.activecitizensfund.bg/),
сдружение
„Политическа
и
гражданска
обсерватория: миграция, дигитализация, климат“
(https://www.pol-obs.com/)
проведе няколко
срещи от този тип в столични училища.
Поканените лектори бяха бежанци и мигранти от
Ирак, Сирия и Мароко, а лекциите бяха проведени
на български, английски и френски език, което
придава допълнителна стойност и може да се
развие като ефективен модел при изучаването на
чужд език. Например, по време на срещата между
Р.Р. от Мароко и ученици от 9-та Френска езикова
гимназия, която се проведе онлайн в час по
френски език, младата жена разказа на
младежите за страната си и за пътя си към
България, както и за новия си живот в София, за
своите мечти и цели. Учениците от 11в клас бяха
активни и с интерес задаваха различни въпроси на
Р.Р. по време на дискусията, която се проведе на
френски език. За младежите беше интересно да
разберат какви са разликите между българите и
мароканците,
по
какво
се
различава
образователната система в Мароко от тази в
България, дали Ража харесва българския език и
дали се е сблъсквала с предразсъдъци досега.
Младата жена сподели с учениците, че, според
нея, най-важното нещо е хората да се отнасят
помежду си с взаимен респект – без значение от
техния етнос, пол, религия или външен вид.
Учениците научиха повече както за трудните, така
и хубавите преживявания на бежанците в
България. Срещата им даде възможност да видят
страната ни по един по-различен и красив начин
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през очите на Р.Р., според която тук всичко е
възможно и всяка мечта може да се реализира.

Ирак, както и кое е най-хубавото нещо за Иптисам
в България и кое я е подтикнало да остане тук и да
се занимава с дизайн, преподаване и хуманитарна
дейност.
Всяко общуване е ценно особено в младежките
години, когато се трупат най-много впечатления и
опит. Освен теорията, залегнала във всяка
образователна система, взаимодействията между
хората са необходими и се оказват истински
вълнуващи за младежите. Последното е особено
осезаемо в период на онлайн обучение, когато
социалните контакти и преживявания са в остър
дефицит.

Иптисам от Ирак се върна в час в 18 СУ училището, в което се е обучавала няколко години
в София, за да разкаже за родната си страна, за
уникалната история и култура на язидите, както и
за препятствията и успехите си след завършването
на гимназия. Учениците от 12-ти клас, с които
Иптисам се срещна, се отнесоха с внимание и
любознателност към презентацията й, поискаха да
разберат повече за традиционното облекло,
празници и обичаи в град Синджар в Северен

Тази образователна инициатива на „Политическа
и
гражданска
обсерватория:
миграция,
дигитализация, климат“ служи като мост между
хора, които са били жертва напредразсъдъци,
социално изключване или стигма и българските
младежи, които могат да им задават въпроси, за
да научат повече за другия, а също и да се
изправят пред собствените си предразсъдъци.
Подобно на книгите, за които не съдим по
корицата, а по съдържанието, така и срещите
между ученици и мигранти целят създаването на
пространство на разкриване и запознаване.
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REFUGE-ED ще подобри академичното представяне, емоционалното
благополучие и социалната интеграция на децата бежанци
Анна Кръстева, Евелина Стайкова, Мина Христова, Ванина Нинова

Училища, родители и общности ще участват
активно в избора и прилагането на действията,
които най-добре отговарят на техните нужди.
През 2015 г. Европа преживя най-голямата
бежанска криза след Втората световна война.
Много от пристигащите в Европа бежанци са деца
и непридружени непълнолетни. Децата са
претърпели разселване, раздяла с близките и
много често са били подложени на насилие.
Осигуряването на достъп на децата и младежите
до качествено образование и защитена учебна
среда е от ключово значение за възстановяване на
тяхната емоционална сигурност и чувството им за
принадлежност. В този контекст Европейският
съюз подкрепя изследванията за преодоляване на
предизвикателствата на интеграцията на децата
мигранти.

Образователните и социалните системи в Европа
често не разполагат с инструментите за справяне
със
социалните,
емоционалните
и
образователните предизвикателства, пред които
децата бежанци и особено непридружените деца
са изправени. Изследванията могат да допринесат
за справянето с някои от тези предизвикателства.
България е транзитна страна за редица търсещи
закрила непридружени непълнолетни, но някои
семейства на бежанци решават да се установят в
страната. Има вече натрупан интересен опит в
разнообразни образователни практики за деца
мигранти и бежанци, както и потребност от
приложение на иновативни подходи. Проектът се
реализира в София в защитените зони за
непридружени деца бежанци, както и в училища с

опит в обучението на деца и младежи от
мигрантски произход.
Проектът
REFUGE-ED
е
международен
изследователски
проект,
финансиран
от
рамковата програма на Европейската комисия
„Хоризонт 2020“, който има за цел да насърчи
социално приобщаваща и подкрепяща учебна
среда за деца бежанци, непридружени
непълнолетни и приемащите общности. Проектът
работи с основан на фактите подход, който
идентифицира успешни практики с доказано
положително социално въздействие в областта на
образованието и на психичното здраве и
психосоциалната
подкрепа.
В
тясно
сътрудничество с преподаватели, ученици,
родители и общности, изследователските екипи
проучват как тези практики могат да бъдат
адаптирани, за да отговорят на специфичните
местни нужди във всяка образователна
институция в Европейския съюз.
Научните
доказателства
и
диалогичното
съвместно творчество на възпитателите, децата и
техните семейства са в центъра на проекта,
обяснява д-р Тереза Сорде Марти, координатор
на проекта REFUGE-ED и професор в Автономния
университет в Барселона.
„Знаем, че има силна връзка между ученето,
емоционалното благополучие и социалната
принадлежност.
За
децата
бежанци
и
непридружените малолетни лица тези фактори
стават особено важни. Много от тях имат
нарушено образование, страдат от последствията
за психичното здраве от преживяванията си
преди, по време и след бежанското бягство и се
борят да намерят себе си в нова страна, общност
и култура. Когато училищата работят с
академичния, социалния и психичния аспект на
образованието по начин, базиран на общността и
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на науката, ние имаме мощен потенциал да
помогнем на много деца да подобрят живота си“,
добавя д-р Лесли Снайдер, директор на
сътрудничеството за психично здраве и
психосоциална подкрепа, Save the Children, Дания.

В проекта REFUGE-ED консорциумът ще използва
своя опит в областта на образованието и на
психичното здраве и психосоциалната подкрепа,
за да приложи успешни образователни действия с
цел постигането и изработването на:

46 училища, заведения за институционални грижи
и приемни центрове в Испания, Италия, Гърция,
Ирландия, Швеция и България ще прилагат
установените успешни практики. Във всеки обект
възпитателите, децата и семействата ще избират
практиките, които намират за най-подходящи и
ще работят заедно, за да ги адаптират към техните
специфични нужди.

•
Каталог на съществуващите ефективни
практики, насочени към насърчаване на
интеграцията,
академичния
успех
и
приобщаването, благосъстоянието и социалната
принадлежност на децата бежанци и търсещите
убежище.

„Тя е отличничка, а ходи само два пъти седмично
на училище. Представяте ли си каква ще бъде, ако
ходи всеки ден“, коментира социална работничка,
а момичето, търсещо закрила, усмихнато
потвърждава. Този цитат показва огромното
желание за образование на множество децабежанци, както и редицата отворени проблеми.
Екипът на проекта участва и оценява процесите, за
да може да сподели наученото с по-широката
образователна общност чрез онлайн платформа,
която ще бъде стартирана в края на проекта. Тази
платформа ще предостави всички необходими
знания за въвеждане на практиките за
повишаване
на
образователния
успех,
емоционалното благополучие и чувството за
принадлежност във всяко европейско училище.
Консорциумът REFUGE-ED обединява девет
изследователски институции и неправителствени
организации, разположени в шест държави.
Техният комбиниран опит включва миграционни
изследвания, образование, психично здраве и
психосоциална
подкрепа,
хуманитарна
и
социална работа на терен. Дейностите по проекта
ще обхващат периода 2021-2023 г.
Българският екип се състои от проф. Анна
Кръстева, доц. Евелина Стайкова, д-р Мина
Христова, Ванина Нинова, консултант е Ани
Райков от МОМ.
Информация

•
Процедура за включване на всички
участници от всяка пилотна организация в
съвместно създаване, за да се избере найдоброто действие и методология за всяка среда.
•
Изпълнение, проследяване и наблюдение
на избраните пилотни действия в различните
условия/държави.
•
Инструментариум за оценка на резултатите
и оценка на процеса, както и система за
управление на данни, която може да се използва
в сайтовете за пилотни действия.
•
Платформа за знания за крайни
потребители и заинтересовани страни и
транснационална европейска общност на
обучение и практика
•
Използване на съвместно създадените
ефективни практики в нови среди във формалното
и неформалното обучение.
ПАРТНЬОРИТЕ В КОНСОРЦИУМА СА:
•
Universitat Autònoma
Испания (координатор);
•

de

Barcelona

–

Università degli Studi di Firenze – Италия;

•
CERMES (Centre for European Refugees,
Migration and Ethnic Studies), New Bulgarian
University – България
•
Family and Childcare Centre (KMOP) –
Гърция;
•
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•

The MHPSS Collaborative – Дания;

•
International Federation of Red Cross Red
Crescent Psychosocial Centre – Дания;
•

Support Group Network – Швеция;

•
Cooperazione Internazionale Sud Sud –
Италия.
Текстът е изготвен от екипа на проекта REFUGE-ED.
За повече информация: www.refuge-ed.eu
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Резюме на български език
През 2020 г. в България г. 1125 деца до 17-годишна възраст включително са потърсили международна
закрила, като на 46 е предоставен статут на бежанец, а на 156 – хуманитарен статут. Брой 4 на бюлетина
има във фокуса си точно децата и принудителната миграция, като представя правни анализи на млади
юристи и застъпници, кратки статии с фокус върху непридружените деца, както и тематичен блок около
образователната и социална интеграция на децата бежанци. Законовата рамка и практика при
имиграционно задържане на непридружени деца и предизвикателствата пред оценката на най-добрия
интерес на детето при предоставяне на международна закрила са два от правните акценти на броя. За
образователната и социална интеграция на децата научаваме от статии, посветени на сравнение какво
е да бъдеш ученик в Йемен и България, както и какви са възможностите за интеграция на деца бежанци,
които предоставя ливанското училище в столицата и основното училище в с. Българин в близост до град
Харманли. Друга интересна и иновативна инициатива, за която можете да прочетете в броя, е
„Интеркултурните градини като зелени мостове“, която също се провежда от Центъра за миграционни
изследвания (CERMES) и Каритас в училищата на територията на гр. Харманли и региона. Броят
представя и примери от образователната практика в съседна Гърция.

Summary in English
In 2020, 1125 children up to and including the age of 17 applied for international protection in Bulgaria, 46
received refugee status and 156 humanitarian one. Issue 4 of the academic bulletin for 2021 is especially
devoted to children and forced migration, and consists of legal analyzes of young lawyers and policy analysts,
short articles focusing on unaccompanied children, and a thematic block on the educational and social
integration of refugee children. Legislation and practice of immigration detention of children and the
challenges about assessing the best interests of the child in providing international protection are two of the
legal themes of the issue. We learn about the educational and social integration of children from articles
dedicated to the comparison of what it is like to be a pupil in Yemen and Bulgaria, what are the opportunities
for integration of refugee children provided by the Lebanese school in the capital and a primary school in a
village near Harmanli. An interesting and innovative initiative, which you can read about in the issue, is
“Intercultural Gardens as Green Bridges”, that was organized by the Centre for European Refugees, Migration
and Ethnic Studies (CERMES) and CARITAS in schools in the town of Harmanli and the region. The issue also
presents examples of the educational practices from neighboring Greece.
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