
БЕЖАНСКИЯТ ПРОБЛЕМ -  
ПРАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ

Мирослав Попов

„Европа без граници": външни или вътрешни? 
Инкриминиране на границите?

Моден хит в политическата публицистика през послед
ната година е възклицанието, че „Европа се покри с гра
нични огради и телени мрежи''- това внушават и българс
ки, и глобални медии. Това е непочтена спекулация. Тя инк
риминира базисна характеристика на модерните национал
ни държави. Границите на суверенната държава не са прос
то физико-географски линии. Границата на държавата е гра
ница на териториалното върховенство на държавата, но и 
на нейните закони. Най-естествена форма на национална 
самозащита е очертаването и охраната на границите. По 
света има граници, които строго се охраняват и такива, на 
които това се извършва чисто символично. В Европейския 
съюз, от неговото учредяване насам, представата винаги е 
била, че ще се премахват вътрешните граници между дър
жавите-членки, за да се осигури свободно движение на 
хора, стоки и капитали „вътре", в границите на Съюза. 
Сегашната т.нар. европейска „бежанска криза" е продукт на 
една странно „объркване": мигрантите бяха използвани като 
претекст за дискредитиране на външните граници на 
Съюза, а чрез тях и на националните държави-членки. От
делно, трябва да се осмисли лансираното заключение:
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„Шенген е мъртъв". Никога не е ставало дума Европа да 
изостави или да разруши външните си граници. Вътреш
ните граници в Стария континент бяха с отпадаща необхо
димост, до момента, в който изглеждаше, че външните гра
ници се охраняват и уважават. Важна причина за сегашната 
мигрантска криза в Европа е тъкмо спекулативната под
мяна на въпроса за отпадането на вътрешните граници 
между държавите-членки с фактическото изоставяне на 
някои външни граници, като например българо-турската 
сухоземна и морска граница или неохраняването на гръцки
те морски граници между островите и малоазиатските бре
гова на Турция, или непоследователните мерки по охрана 
на италиянските морски граници от незаконни, предимно 
либийски плавателни съдове -  нарушители. Тук вече стига
ме и до следващия парадокс: инкриминирането на морските 
граници в Средиземно море беше пределно осезаемо мо- 
ралистично мотивирано. „Тези ужасни лодки!", възкликна 
Жан-Клод Юнкер, в израз на човеколюбие, адресирано към 
издавилите се нелегални мигранти. Лодките в случая са съ
дове, контролирани от трафиканти, отплавали от либийски 
пристанища, завладяни от представители на „Ислямска 
държава". Морално се осъждат резултатите -  удавили се хо
ра, но не и причините -  разрушената сирийска държавност, 
парализата на пристанищните власти, меркантилността на 
трафикантите. Внушението че „Гърция не може да си опаз
ва /морските/ границите и се налага охраната им да бъде 
предоставена на европейската агенция" е твърде спорно 
дори и във фактически, и в морален аспект. Охранявайки 
своите морски граници с Турция, Гърция изпълнява и общо
европейска мисия, за което може и да и се помогне. Не да и 
се изземват суверенни правомощия.

За да извършва превоз на пътници по море през 21-ви 
век, едно плавателно средство трябва да разполага с обучен
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екипаж, а пътниците трябва да имат билети, в цената на кои
то да влиза и застраховка, трябва да има списък на на еки
пажа, както и на пасажерите, и т.н. Европейсикте институции 
следваше да оценят трафикирането на „бежанци", като вли
защо в сериозно разминаване с постиженията на цивилиза
цията, в частност, с международното морско право. От ло
калните либийски власти, трябва да се изисква противоза
конните морски практики просто да бъдат преустановени. 
Вместо да се предприемат адекватни действия, включително 
и „квазидипломатически", насочени към незаконните власти 
в остатъчна Либия, моралният упрек сега вече се отправя 
към жителите на континента, които били или в момента са 
безчувствени към рискуващите живота си нелегални бажан- 
ци. Въпросът обаче защо именно в Либия се събраха около 
1 милион души, готвещи се да пресекат Средиземно море, 
остана очудващо незададен.

През 2013 г. се оказа, че сухоземната ни граница с Тур
ция съществува като че ли само „на картата", че там почти 
няма гранични ограждения, а само на 58 км, от общо 274 км. 
имат нужните камери за наблюдение. Публично се затъмни 
и фактът, че през 2012 г. лично вицепремиерът Симеон Дян
ков отрязва от бюджета парите за строеж на ограда. Нещо 
повече, тогавашният външен министър - Николай Младе
нов, който лично беше поканил, и то без да пита парламента 
и обществото, представители на сирийската опозиция на 
обединителна среща в България, дори се изпусна, че през 
въпросната 2013 г. „ще трябва да приемаме 20 000 бе
жанци до Нова година". Що се отнася до г-жа Кристалина 
Георгиева, преди три години, в предната и битност на евро- 
комисар по бедствията, тя пресметна, че „затварянето 
на границата за бежанците ще е по-скъпо, отколкото 
приемането им" /?/

Изграждането на защитно съоражение по време на 
правителството на Пламен Орешарски, по невралгичните 29
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километра на българо турската граница всъщност още тога
ва намали броя на незаконно влизащите в страната ни, и то 
до пет-шест пъти.

Бежанци, мигранти или... небогати задгранични 
туристи?

„Нелегален имигрант" не е синоним на „бежанец".
Медиите, при това не само българските, обявиха за „бежан
ци" стотици хиляди хора, които в юридически смисъл изоб
що не са такива. Само че понятието „бежанец" е едно прав
но дефинирано понятие. Утвърдено е с Конвенцията за бе
жанците на ООН от 1951 г. и е доразвито в Протокола от 
1967 г. За признаването на едно лице на статут на бежанец, 
съществуват базисни и обощоприети в нашия свят изисква
ния. Никой не може да се смята за бежанец, ако само и 
единствено той казва подобно нещо за самия себе си. Всъщ
ност отдавна са изработени доста строги процедури, по 
които едно лице може да получи този статут.

Чужденци влизат на територията на нашата страна с ва
лидни документи, а със страните, с които няма съответните 
споразумения, и с виза. Държавата има суверенното право 
да прецени, кого да допусне или кого да не допусне на своя 
територия. Лични документи и визи не се изискват от бе
жанци -  хора, които бягат от страна, в която животът им е 
заплашен, жертви са или могат да бъдат жертви на преслед
ване и т.н. Не е бежанец онзи, който не е преследван. 
Спекулативно бе наложено да бъдат наричани „бежанци" 
хора, които са стандартни икономически мигранти. Гра
ниците на страната са отворени за всички, вкл. и за икноми- 
ческите мигранти, при спазването на определени изисква
ния. Страната ни не само не е длъжна да пропуска свободно 
всеки, който се самообявява за бежанец, но дори е задъл
жена да проверява лицата, които желаят да влязат на
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наша територия с мотива, че са бежанци. Това, разбира 
се, се изисква заради защитата на националната, пък и на 
общоевропейската сигурност. През 2013 и 2014 г. не особе
но настойчивите опити от страна на отделни представители 
на компетентните институции да наложат и отстояват прав- 
носъобразното разбиране за смисъла и същността на бе
жанския статут бе посрещано с ирационален гняв и сарка
зъм от страна на някои публични говорители, на някои по
литически среди и редица медии.

Пита се обаче, защо се спестява разговорът по един 
доста важен въпрос: за да достигнат до България, по сухо
земен път, „бежанците" от югоизток трябва да минат през 
турските гранични служби. Задължение на институциите на 
Република Турция е да документират излизането от страна
та си на всяко лице, независимо от гражданството му. През 
2013-2014 година, през българо-турската граница в Бълга
рия са навлезли над 11 хиляди души, в значителна част миг- 
ранти без визи или пък дори без никави лични документи, 
които нашите медии нарекоха -  в пълен разрез със закона - 
„бежанци".

През 2015 г. вече техният брой е над 20 хиляди. Вярно е, 
че и в редица други европейски държави беше извършена 
подобна съществена подмяна на понятията. Статутът на бе
жанец дава винаги определени права на притежателя му, но 
и поражда и сериозни задължения от страна на държавата 
„гостоприемник" към него. За повечето от новопристигна
лите у нас „бежанци", България обаче изобщо не е мигрант- 
ска цел, а е само нещо като „транзитна държава" или те
ритория, през която трябва да преминат.

Всъщност, медиите, при това съвсем не само българс
ките, публично обявиха за „бежанци" стотици хиляди хора, 
които в чисто юридически смисъл не са такива. Исторически 
и актуално е ясно, че понятието „бежанец" е едно чисто 
правно понятие. За придобиване на статута на бежанец
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обаче, както по-горе изтъкнах, съществуват редица базисни 
правни изисквания и строги юридически процедури. Съоб- 
разно тях държавата ни не само, че не е длъжна да пропуска 
напълно свободно и безнаказано на своя територия всеки, 
който самоволно и едностранно се обявява за бежанец, но 
даже всъщност е правно и политически задължена сери
озно да проверява лицата, които са преминали граница
та и се представят за бежанци, с цел защита на национал
ната и общоевропейската сигурност. Ако изобщо се случило 
нещо добро през последните две години по бежанските 
въпроси, то е, че беше достатъчно солидно реабилитирано 
понятието „нелегални мигранти".

„Бежанците", т.е., „преселниците"...
Изненадващо, от един момент, насетне, по-точно някъ

де през 2014 г., отговорни международни представители за
почнаха натрапчиво да употребяват не само термина „бе
жанци", а вече заговориха и за „преселници" Според такива 
евробюрократи излиза, че т. нар. бежанска криза всъщност 
е едно доста неочаквано „масово преселение". В условията 
на действащите демокрации в европейските държави обаче, 
очакваният и коректният насрещен въпрос би трябвало да 
бъде, кой парламент или кое правителство е взело такова 
официално решение, полежащо на демократичен общест
вен контрол, да осъществява подобно „масово преселва
не". Вместо да се направи необходимото или задължително
то в подобна ситуация, сега се изтъква, че „преселването" се 
извършвало донякъде и „по принуда". Тук, разбира се, се 
имат предвид и условията в някои от държавите по произ
ход. Налице, обаче, са и многобройни аргументи, че поне 
част от „бежанците"/„преселниците" са били умишлено и 
меркантилно подведени. На подобни хора са били внушени 
нереалистични представи за техния бъдещ граждански ста
тут и социално-икономическите възможности, които ще им
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се открият в новите им страни. Част от тях, достигнали Евро
пейския съюз, а и очаквали по-други условия, вече са дори 
много разочаровани. В случая става дума за някаква транс- 
национална политическа измама. Затова все по често, може 
би, ще трябва да говорим за измамени преселници.

Всички тези, най-вече нещастни хора разбираемо тър
сят по-добро бъдеще. Те не са, както вече видяхме и разб
рахме, бежанци в строгия юридически смисъл и по силата 
на Конвенцията на ООН. Те са чисто и просто хора, които ис
кат да намерят по-добър живот. В това отношение те не са 
по-различни от онези стотици хиляди българи, които също 
напуснаха Отечеството ни след 1989 година, за да търсят 
работа, хляб, по-добро заплащане, друго равнище на пуб
лично обслужване, по-спокойно бъдеще, и пр. Никой в САЩ, в 
Испания или да речем в Гърция не ги титулова като „бъл
гарски бежанци”.

В хода на неситематизирания дебат за бежанците и 
мигрантите, в момента, в който стана очевидна спекула
тивната употреба на термина „бежанци", съотнесена към 
хора, които изобщо не могат да бъдат такива, се чу и любопи
тен контрааргумент: „те /бежанците и мигрантите/ ... пъту
ват заедно и„трудно могат да бъдат разграничени". Ако 
един представител на граничните и мигрантските служби не 
може достатъчно ясно и стриктно да разграничи „бежанец" 
от „мигрант", той незабавно следва да бъде сменен, естестве
но, най-вече по чисто професионална непригодност.

Спорът за бежанските „квоти"
Изправени пред шокиращи нови реалности - над ми

лион новопристигнали нелегални мигранти за 2015 г.,
бюрократите в Брюксел започнаха трескаво да търсят ре
шение. Идеята да се въведат т.нар. квоти за разселване на
нелегални мигранти, на първо чуване, може би, изглежда
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интригуваща, но опитите практически да се обоснове я изп
равят пред непреодолими трудности. В публичния дебат се 
спестява основният въпрос - тези хора, които ще бъдат 
„разселвани"/„релокирани", те всъщност свободни хора ли 
са? Важи ли и за тях принципа за свобода на придвижва
не? Ако важи, кой ще им забрани, след като се установят в 
една европейска държава, да я напуснат веднага, щом им се 
стори, че някъде другаде ще имат по-атрактивни условия за 
установяване?

Държавите-членки на ЕС са формално свободни в пре
ценката си, кого и как да допуснат на своя територия, и 
кого, и защо - не. Затова идеята на Еврокомисията за т.нар. 
бежански квоти, която по начало беше спорна, а и е разби
раемо, че в редица държави тя фактически, вежливо бе отк
лонена. Лисабонският договор например не дава право
мощия на Европейската комисия в областта на миграция
та, бежанството.

Ситуацията, пред която се изправиха дузина държави- 
членки, може да се реши само върху плоскостта на между
народното бежанско право, т.е. съобразно принципите на 
Конвенцията за бежанците. „Квоти" може да има единствено 
при спасителна операция, ако е налице съгласие по въпро
сите за „преместването", при това с оглед споделянето и на 
разходите на спасителите.

В определен момент в Европарламента и български 
представители подкрепиха въпросната идея за "квотно 
разпределение" на бежанци между европейските държави, 
макар, че това договаряне следваше да е изцяло обвързано 
с българското разбиране, че Европейският съюз, разбира 
се, и в диалог с Турция, ще гарантира обезопасяването на 
югоизточната ни граница, по линията „Резово - Свилен
град". Допускам, че през тази година ще имаме и поводи да 
проверим, доколко е ефективно това споразумение.
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Опитите обаче да се обяснят и редуцират всички проб
леми около бежанците и мигрантите единствено до въпроса 
за „ксенофобията" са крайно непочтени. Добре е еврог- 
ражданите да не се страхуват -  от чужди, а и от свои. Стра
ховете от „мигрантските вълни" обаче са очеваден факт; и те 
не са продукт на абстрактен или инфантилен страх от „дру
гия", „различния", а са реален израз на отговорна, трезва 
преценка за качествата и ефективността на Брюкселското, а 
пък и на националните управления. „Бежанският проблем" 
за Източно и южно-европейските държави сега се пре
образява в проблем за това, гражданите отново да по
вярват в силата и волята на собствените си държави, да 
се убедят, че те не заговориничат зад гърба им, а и че 
защитават интересите им.

Донякъде леко шокиращи бяха и думите на унгарския 
премиер Виктор Орбан от кратката му наскорощна визита в 
София: „Макар че Шенген умира, България трябва да влезе 
в него... Това е въпрос на сигурност." И още: "Не е правилно, 
България още да не е член на Шенген..." Редно е обаче тези 
две изречения да получат доста по-силен отзвук у нас, в срав
нение с десетките протоколни официални „нищо неказвания" 
по темата, които вече цяло десетилетие ехтят от медиите. След 
т.нар. бежанска криза, всеки ден отлагане на „падането на 
Шенген" вече ще е обида за България и Румъния...

„Бежанската криза", все по-често оставя у независимия 
гражданин или в нейния наблюдател твърде неприятното 
усещането, че става дума за чисто „бежанска афера".

Нормативни актове: Конвенция за сатута на бежанци
те /Женевска конвенция/ от 1951г.; в сила за България от 10 
август 1993г.
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НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД 

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

Проф., д.с.н. Анна Мантарова

През последните 26 години българското общество поч
ти перманентно е изправено пред едно или повече сериоз
ни предизвикателства. Икономическият срив в началото на 
прехода само за няколко години редуцира приблизително 
наполовина БВП. Безработицата от практически непознат за 
обществото ни феномен бързо достигна драматични разме
ри и периодично поставя на изпитание едни или други гру
пи. Неколкократно българското общество трябваше да се 
справя и с висока инфлация (1991 г. - 338,45%, а 1997г. - 
1058,37%), което постави цели слоеве пред риск за физичес
кото им оцеляване. Още с началото на промените престъп
ността рязко нарасна и трайно се позиционира сред първи
те по тежест проблеми в оценките на българските граждани 
за ситуацията в страната. Емиграцията предизвика същест
вени промени в демографската структура, в състава на ра- 
ботната сила, във възможностите за възпроизводство на на
селението.

През последните две години пред българското общест
во се появи и едно съвсем ново предизвикателство -  част от 
имиграционните потоци от Азия и Близкия Изток към Евро
па, преминава и през България. При това в Европа идват не 
само бежанци (по дефиниция това са хора, които: се нами
рат извън своята родна страна или страната, в която живеят 
постоянно; имат основателен страх от преследване поради 
своята раса, вероизповедание, национална принадлежност,
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членство в социални или политически групи; не могат или 
не желаят да се възползват от закрилата на тази държава, 
или не искат да се върнат там, заради страх от преследва
не1), но и икономически имигранти, чиято цел е да се уста
новят в страна с по-висок жизнен стандарт. Макар и да ня
мат основание, те също подават молби за закрила и присъс
тват в статистиките, а пък и в представите на хората като 
бежанци, което още повече обърква картината и усложнява 
управлението на ситуацията.

Целта на този доклад е:
Да се позиционира наблюдаваният имиграционен по

ток в конкретния национален икономически и социокулту- 
рен контекст;

Да се маркират свързаните с имигрантите реални и по
тенциални проблеми като се фокусира вниманието върху 
факта, че наблюдаваният сега феномен ще има и дългосроч
ни проекции напред във времето;

Да се откроят белите полета в информационната обез
печеност, но и да се подчертае необходимостта от система
тично събиране на информация, която е нужна за разработ
ване на научно обосновани политики.

Имигрантите/бежанците
Фактът, че голяма част от влизащите в България гледат 

на страната само като на транзитен пункт за придвижване 
към Западна Европа, има ключово значение. Той определя 
вида и спецификата на проблемите, които трябва да бъдат 
решавани сега, както и повлиява доста съществено върху 
реализацията и ефективността на различни дейности.

Разполагаемата сега информация за качествените и ко
личествените параметри и профила на влезлите в страната е 
недостатъчна. Тя се събира от различни институции (ДАБ,

1 Закон за убежището и бежанците, чл.8.
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МВР, ВК на ООН за бежанците - UNHCR, НПО) в съответствие 
с техния предмет на дейност и цели, релевантна е към раз
лични категории -  хора, поискали закрила, заловени неле
гално преминали границата и т.н., поради което има доста 
непълноти и различия.

Информацията за влезлите в страната обаче е важна за 
решаване на неотложните проблеми, най-вече по приема
нето и настаняването, но също и за действия с цели в перс
пектива, поради което е изквънредно нужно да се знае доб
ре колко и какви са тези, които по собствено желание или 
пък наложено от обстоятелствата ще останат в България.

Информация за броя на лицата, потърсили закрила в 
България, дава статистиката на ДАБ, като от графиката много 
ясно се виждат резките скокове от 2012 г. насам. Колкото до 
профила на имигрантите, до структурата по основни социал
но-демографски признаци (пол, възраст, образование и ква
лификация, дали е сам или с членове на семейството е миг- 
рантът, етнос, религиозна принадлежност, икономическо по
ложение, културни особености, мотиви за мигриране), може 
да се каже, че достъпната информация е повече от оскъдна. А 
посочените по-горе социално-демографски характеристики 
са от голямо значение за прогнозиране на жизнените страте
гии на имигрантите, на възможностите им за включване в па
зара на труда и интегриране в обществото. При това за един 
по-задълбочен анализ е необходимо да се отграничи и оха
рактеризира най-вече съвкупността на тези, които ще останат 
в страната за относително по-дълъг период.

Що се отнася до страните по произхода на регистрира
ните в България в периода 1.01. -  30.11.2015 г., според имиг
рантите, в огромното си мнозинство те са от Ирак (6959), 
Афганистан (6193) и Сирия (5993)2, т.е. зони на конфликти и 
насилие, което им дава основание да искат хуманитарна

2 По данни на ДАБ при МС, aref.government.bg/?cat=8
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закрила. Макар и да се полагат усилия за верификация на 
думите им, не може да се твърди, че това е адекватно отра
жение на реалността.

Фигура 1. Брой лица, потърсили закрила3

Що се отнася до социално-демографския профил на 
мигрантите, официалните данни, с които разполагаме, са из
ключително ограничени. Такива има достъпни само за обра
зователното равнище на потърсилите закрила у нас през 
месец ноември и декември 2015г.4 Без образование са 27% 
и 30% съответно , с начално -  30% и 26%, с основно -  24%. 
Със средно образование са 15%, с полувисше - 1% и с висше 
-  3% и 4%. Какво може да се каже: първо, въпреки, че има 
информация само за един месец, няма основание да се до
пуска, че съществуват значими различия в образователния 
профил на пристигналите през други периоди, второ - не е 
известно какво е повъзрастовото разпределение в отделни

3 По данни на ДАБ при МС, aref.government.bg/?cat=8
4 По данни на ДАБ при МС, aref.government.bg/?cat=8
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те образователни групи, т.е. къде има реална вероятност за 
повишаване на образованието, трето - определено карти
ната е твърде неблагоприятна. Очевидно е, че група, със
тавляваща 81% от регистрираните, дори при наличие на же
лание, не е в състояние да се включи успешно в пазара на 
труда. Освен че е бариера пред икономическата активност и 
самоиздръжката, ниската степен на образованост е серио
зен проблем и при адаптирането към стандартите и модели
те на поведение в нашето общество.

Социалният фон
Ключово значение за възможностите на обществото да 

отреагира на новото предизвикателство, за характера и те
жестта на проблемите, които ще възникнат, имат няколко 
основни характеристики, описващи състоянието и функци
онирането му и тяхното субективно възприемане от хората. 
Добре известно е икономическото положение. БВП в Бълга
рия за 2014 г. е 5500 евро при среден за ЕС 25800 евро5. Су
бективната оценка на българските граждани за ситуацията 
се вижда от проучване на Евробарометър (ноември 2015 г.) 
като при това се открояват силно впечатляващи разлики с 
отговорите на гражданите на ЕС като цяло.

Таблица 1
Как оценявате ситуацията на националната икономика

(ноември 2015 г.)6
%

Напълно добре 3
Напълно зле 88
Не може да каже 9

5 nsi.bg/bg/content/11472
6 eb84_first results
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Таблица 2
Как преценявате сегашната ситуация 

по всяко от следните:7
Напълно Напълно Не мога

добре зле да отго
воря

BG EU BG EU BG EU
Финансовата ситуация на собстве
ното Ви домакинство 41 66 57 31 2 3

Качеството на живот във Вашата 6 56 93 42 1 2страна

Очевидно е, че при тези оценки, при съществуващата 
силна неудовлетвореност от собствения стандарт и качест
во на живот, насочването на ресурси за издръжка на имиг
ранти няма да се приема еднозначно.

Сигурността е друга ключова характеристика на ситу
ацията. Мненията на българите за този аспект на живота ин- 
дикират, че особено на фона на невисоките оценки за дейс
твията на държавните органи за гарантиране на сигурност
та, ще има резервираност по отношение на носещи неопре
деленост процеси.

Таблица 3
Вашата страна е сигурно място за живеене?8

___________________________________________________ ЕС (в%) България (в%)
Напълно съм съгласен 35 23
Склонен съм да се съглася 47 34
Склонен съм да не се съглася 12 27
Напълно съм несъгласен 4 14

7 eb84_first results
8 Евробарометър 432, пролет 2015.
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С нарастването на притока на имигранти в Европа драс- 
тично се променят и преценките на гражданите за най- 
важните проблеми, които стоят пред ЕС.9 През есента на 
2015 г. за 58% от европейците (61% от българските гражда
ни) имиграцията излиза на първо място, бележейки за годи
на и половина ръст от повече от 30 пункта. Непосредствено 
я следва тероризмът (съответно 25% и 38%).

Нагласи към имигрантите
Как обществото ще отреагира на новото предизвикател

ство, какви проблеми ще възникнат зависи в голяма степен и 
от субективните оценки и нагласи на хората. Информация за 
тях дават резултати от Европейското социално изследване. 
Допреди ескалирането на кризата в Сирия и последвалия 
приток на имигранти, българите мислят миграцията обикно
вено като емиграция -  като тяхното или на близките им за
минаване в друга страна, а не като имиграция - пристигането 
на непознати и различни хора от чужди страни, и затова са 
склонни да дават по-позитивни оценки10. След 2012 г. тен
денцията се пречупва и все повече се акцентира на отрица
телните ефекти, особено за икономиката. Изследване в 14 ев
ропейски страни, показва, че мнозинството респонденти счи
тат, че всъщност бежанците затормозяват страната им. По 
този индикатор България е екстремен случай със само 
9% съгласни, че мигрантите могат да помогнат на страна
та, като 91% са на обратното мнение11.

Очевидно е, че миграционният поток е поредното пре
дизвикателство за българското общество. Проблемите,

9 Евробарометър (eb84_first results).
10 Спасова, Л. „Връзки и взаимозависимости между процесите на външ- 

на миграция и престъпност" -  непубликуван доклад, с. 4.
11 http://society.actualno.com/samo-9-ot-bylgarite-smjatat-che-bejancite- 

mogat-da-pomognat-na-stranata-news_514057.html#ixzz3wACEFRsG
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евентуално и възможностите и ползите, свързани с него, са 
производни на взаимодействието на разнородни промен
ливи с обективен и субективен характер, отнасящи се и до 
имигрантите, а и до средата (и национална, и над-нацио- 
нална). От гледна точка на ситуирането им във времето, 
проблемите са непосредствено сега, в краткосрочна и в 
дългосрочна перспектива.

Сега на първо място възниква необходимост от значи
телен финансов ресурс за приемане, настаняване, текуща из
дръжка, медицинско обслужване, за обезпечаване на реда и 
сигурността в местата за настаняване и в съответните насе
лени места. На фона на незадоволителното материално по
ложение на големи групи от населението, е естествена по
ляризацията в мненията дали държавата трябва да поеме 
грижа за имигрантите. Подаваната информация, че за тях 
страната е получила определени средства от ЕС, внася само 
частичен коректив. Наистина, имигрантите увеличават пот
реблението и това е стимул за икономиката, но при крат- 
косрочно пребиваване и то предимно на хора без средства, 
е трудно да се очаква реален позитивен ефект. Обществото 
се изправя пред необходимостта бързо да отдели човешки 
ресурси за осъществяване на дейности по приемане, регист
рация, проучване, даване статут, предоставяне на услуги - 
медицински, образователни, юридически, психологическа 
помощ, работа с местното население, включване в пазара на 
труда, за поддържане на реда, за ефективно усвояване на 
финансовите средства. При това част от тези ресурси трябва 
да притежават строго специфична подготовка (преводачи) и 
са твърде ограничени като количество. Без да има инфор
мация, че имигрантите проявяват по-висока криминална ак
тивност, може да се каже, че присъствието им е свързано с 
влошаване на криминогенната ситуация. Проучвания сочат 
за наличие на корупционни практики -  и в хода на контакти
те на различни служебни лица с имигранти, и при усвояване
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на средства, предназначени за тях, на измами (напр. от ад
вокати, преводачи), на включване в сива икономика. Не на 
последно място са психологическите напрежения и конф
ликти между имигранти или между тях и местно население, 
които ситуации държавата трябва да държи под постоянен 
контрол. Въпрос на време е и регистрирането на престъп
ления от омраза.

Говорейки за ефектите на имиграционната вълна в 
близка перспектива, от значение е дали ще започне реал
но да се прилага Дъблинският регламент. Добре известно е, 
че значителна част от регистрираните у нас като търсещи 
закрила по различни канали са напуснали страната и съг- 
ласно този документ подлежат на връщане. Броят на постъ
пилите запитвания по повод прилагането на Регламент 
604/201312 нараства неколкократно -  от 372 през 2011г. на 
446 през 2012г., 1331 през 2013 до 4358 през 2014. Колко и 
какви бежанци ще бъдат върнати са въпроси, чиито отгово
ри ще определят възможностите страната да се възползва 
от работна сила. Но при очертаната образователна структу
ра на регистрираните у нас е по-реалистично да се очаква, 
че ще се разшири сегментът на нискоквалифицираната ра- 
ботна сила, която в голяма степен ще има нужда от социално 
подпомагане.

Какви ще са ефектите в по-дългосрочна перспектива 
зависи от това колко имигранти ще се установят за продъл
жителен срок в България -  по собствено желание или при
нудително върнати тук, колко от дошлите сами, ще поискат 
да доведат и семействата си и колко многобройни ще са те, 
ще могат ли да поемат сами издръжката си или ще се възп
роизведат проблемите от началния етап, ще имат ли жела
ние и възможности да се интегрират, ще се съобразяват ли с

12 Устойчиво развитие и окуражаващи резултати. Report_SAR_01 09. Ев
ропейски бежански фонд.
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нашите ценности, норми и модели на поведение, как ще се 
държат второ и трето поколение имигранти - въпроси, кои
то не могат да се пренебрегват предвид опита на Великоб
ритания, Франция и Белгия.

Необходимостта от резултатно и ефективно справяне с 
проблемите и опитът на други страни еднозначно показват 
необходимостта от стройна информационна система и на- 
учно обосновани анализи, неповлияни от политическата 
конюнктура, на основата на които да се действа целенасо
чено и компетентно.
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Проф., д.и.н., полк. о.з. Марин Калонкин

Темата на настоящата конференция е една от основните 
теми на нашето, днешното време. Това е световна тема, за
щото миграционните процеси са многопосочни. Те изменят 
света във всички негови компоненти. Измененията и после
диците са болезнени, а понякога и определят развитие, при 
това не за столетие, а за хилядолетия. И никак не е случайно, 
че световните лидери и в Давос се занимаваха с това явле
ние като търсеха и начините за овладяване и ръководене на 
миграционните процеси.

Организаторите на нашата конференция са също много 
актуални и отговорни с разглеждането на този проблем.

Ще се опитам да поставя проблема за миграцията, тре
тирайки последната като особена форма на агресия. Ще се 
постарая само да го поставя, защото все още правителстве
ни документи, източници и конкретна информация за това 
няма, или поне аз нямам, поради което се основавам на 
външни белези, отделни изказвания и съобщения.

Всички знаем какво означава агресия. „Агресия" реално 
е нападение. Това понятие обхваща всяко незаконно използ
ване на сили от една държава против териториалната цялост 
или политическа, или религиозна (верска) независимост от 
друга държава, или нация. Най-опасната форма на агресия е 
използването на армията. Това е въоръженото нападение, 
което се определя като престъпление против човечеството. 
Агресия обаче може да се осъществи и с други сили, или 
средства, а пък и да приеме и други форми. Може без разре
шение, т.е. без питане и без съгласие на дадена държава, да
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се изпраща неофициално и незаконно жива сила от друга 
държава, а тази сила, или тези хора, без оръжие да решат 
проблемите, които до този момент са решавани от въоръже
ни сили, от армията. Тук особеностите са много, различията 
са големи, формите са други, сроковете продължителни, ма
кар в крайна сметка целта да се постига -  отслабване на дър
жавата, предизвикване на несигурност (политическа, иконо
мическа, финансова, битова, религиозна, диктуване), налага
не на нов морал и на друга религия, и, в крайна сметка, зав
ладяване.) Това определено е форма на война. Разбира се, 
всичко това спира до развитие, всичко това е усъвършенст
ване на формите, но в крайна сметка то е и директно намес
ване в живота на други народи, на други страни. То протича с 
налагане на свои, нови правила на живот, на общуване, при 
това за невероятно кратко време. Последните примери в ев
ропейските страни са твърде показателни.

Присъстваме на осъществяване на парадокс: с военна 
сила, с въоръжена армия и бойна техника, за толкова кратко 
време никой не бил могъл да завладее Европа, както всъщ
ност това става сега.

Този процес е стар, колкото е стар светът и той никога 
не е прекъсван. Той продължава и в последните векове, ма
кар и частично, а не масово. Разбира се, причините са много, 
а и те също добре са известни.

Вярно е също, че миграцията на населението не е прос
то механично придвижване на хора. Това е сложен общест
вен процес, засягащ много страни от живота на хората. Без
спорно, миграционните процеси са решаващи в историята 
на човечеството. Чрез тях се усвояват територии, развиват 
се производителни сили, развива се науката, развива се об
ществото, тоест, развива се и човекът. Великото преселение 
на народите довежда до смесване на племена, до формира
не на съвременните етноси. При такъв процес през VII век е 
формирана и нашата Дунавска България. През първата по
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ловина на XVIII век около милион европейци се заселват в 
Америка. В същото време, след Руско-турските войни цели 
български села се изселват в Русия. Големи преселения има 
обаче и след Втората световна война.

Съвременната „война", като форма на агресия, реално 
има две разновидности. Едната е самата миграция -  навли
зане на човешки маси в Европа или в някои други страни от 
Близкия Изток, при което създадените проблеми отслабват 
главно Европейския съюз. Европа не може да бъде реален 
конкурент на други икономически сили, а освен това при 
такава ситуации и такива подходи се превръща в послушна 
общност. Другата форма е Ислямската държава. Тя е изк
лючително агресивна. Тя е създадена по същите причини и 
при същите условия, но с други средства. Това е въоръжена 
сила, притежаваща мощно бойно оръжие, подкрепено с нов 
вид особено бойно и морално средство - исляма.

Ислямската държава сега действа по цялата Земя. Тя 
има свой подразделения в почти всички държави, а и вече 
доста трудно бива управлявана и контролирана от страна на 
нейните създатели. А те са тези, които реално, практически 
създадоха настоящата ситуация в Ирак, Либия, Сирия, а и 
къде ли не. Там се водят реални въоръжени, бойни дейст
вия. Ислямската държава обаче до голяма степен осигурява 
и самата миграция на населението.

Какви са особеностите на съвременната миграция?
Определено, отговорни държавни ръководители и 

обективни анализатори оценяват въпроса с бежанците 
(мигрантите) като въпрос най-вече на национална сигур
ност. Изпълнителният директор на Международния валутен 
фонт -  Кристин Лагард, в Давос каза: „...мигрантската криза 
тласка Европа към критична точка и застрашава Шенгенска- 
та зона". Президентът на Унгария Орбан пък заяви: „...ако 
досега проблемът „бежанците" се е смятал за икономически 
и културен въпрос, той вече е станал въпрос на сигурност",
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като обясни, че „...терористическата заплаха се увеличава. 
Общественият ред се влошава. Европейците са застрашени." 
Германският финансов министър Волфганг Шойбле също 
предупреждава: „Бежанската криза застрашава бъдещето на 
Европейския съюз... Ако Шенген се провали, вътрешният па
зар не може да се върне към състоянието си от преди спо
разумението за отпадане на границите. Същото се отнася и 
за Еврото. Тогава ще настъпят други развития и друга, нова 
динамика." Коментаторът на британският вестник „Дейли 
Телеграф" Саймън Хефер пък пише: „Европейските страни са 
разделени от спорове поради кризата с бежанците. Мнение
то, че политиката на отворени граници е приключена, става 
все по-разпространено, като поражда и въпроса, дали Евро
пейският съюз ще преживее отказването на тази политика." 
Наред с това обаче се надига нов, икономически спад и ра
ботите на Европа изглеждат достатъчно мрачни. Томас 
Фридман във вестник „Ню Йорк Таймс" пише за сдържане на 
бежанската криза в Близкият Изток, преди тя да се превърне 
от гигантски хуманитарен проблем в гигантски гео- 
стратегически проблем, който да разтърси най-важният съ
юзник на САЩ - Европейският съюз." И продължава: „...тази 
мощна вълна от мигранти и бежанци е човешка трагедия и 
техният наплив... дестабилизира всички съседни „острови на 
нормалността"... а сега вече тя започва да разяжда и тъканта 
на самия Европейски съюз... Опасността е много по-се
риозна. Шенгенската зона може да рухне до седмици, което 
рискува да предизвика и разпадане на самия Съюз... Бежан
ската криза е истинска стрела, забита право в сърцето на 
Европейския съюз... Не трябва да се позволява бежанската 
катастрофа да разруши Европейския съюз. Това ще бъде 
много по-скъпо, отколкото да се предотврати." А друг извес
тен американски специалист по гео-политика и бивш служи
тел на ЦРУ - Фридман, предупреждава, че сега се обмисля 
каква роля ще играе или трябва да играе редовната нацио-
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нална армия на всяка страна при решаването на бежанския 
проблем. Дори в много страни има предложение да се уве
личи срокът на службата на редовните войници в армията.

Министърът на външните работи на Русия на голяма 
пресконференция посочва реалната опасност от задълбо
чаване на междуцивилизационната пропаст. Той директно и 
категорично заяви: „Както ви е известно, терористите отк
рито заявяват плановете си за създаване на халифат от Пор
тугалия до Пакистан. Това е реална заплаха. Не само за ре
гионалната, но и за световната сигурност."

В целия този процес твърде ясно се открояват опитите 
за реализиране на новата стратегическа доктрина на Тур
ция, която непосредствено засяга България и българския 
народ. Министър-председателят на Турция Давудоглу пише: 
„...ние сме новите османци... Османските векове са успешна 
история. Сега трябва да я възстановим." А президента на 
република Турция - Ердоган, в интервю пред „Дойче Веле" 
заяви: „Трябва да отидем там, където са били дедите ни... 
Движи ни духът, който е бил в основата на османската им
перия." Коментар за подобни становища, мисля определено, 
не е нужен.

Стана известно, че и бившият либийски ръководител 
Муамар Кадафи е предупреждавал още в началото на 2000- 
та година за ислямската заплаха над Европа. „Те ще нападнат 
Европа, а от там и целият свят", заявил той на британския 
премиер тогава Тони Блеър, когато последният е предлагал 
на Кадафи да напусне Либия. Същото, което сега се предлага 
на президента на Сирия.

С какво се характеризира съвременната миграция?
Информацията не е достатъчна, за да се направи пълна 

и обективна характеристика, за която е нужно и повече 
време. Изводите обаче са логически, а освен това са напра
вени на основата на видими белези. И все пак -  основното, 
което характеризира съвременната миграция, е:
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• Нейната масовост -  за кратко време милиони хора 
се организират и тръгват към неизвестността;

• Организираност -  предварителна подготовка на хо
рата за емигриране. В Сирия, а и не само там, действат шко
ли за подготовка на бежанци. Изучават се пътищата, гео
графските карти, структурата на населението, бита, иконо
миката, начините на водене на разговор, поведение за заб
луждение, необходимите документи, възможности за прик
ритие за нелегално придвижване;

• Осигуряване на парични средства;
• Нейният състав - мигрантите са млади хора, тръгват 

без багаж, някои с малки деца; но без възрастни; екстремис
ти от ислямската държава; нелегални военни; политически и 
други.

• Целта на емиграцията -  в миналото преселението 
става главно към свободни, независими земи, а сега се отива 
в най-развитите държави на Европа. Потоците не са към Аф
рика или Австралия за усвояване на незаети територии. Те 
са към централна Европа, където се търси икономическа 
стабилност, нов начин на живот, образование, събиране на 
роднини и близки и други.

Освен това, целта на организаторите с новият, особен 
вид агресия, е постигане на известно отслабване на евро
пейските държави, а в перспектива и икономически, и ду- 
ховно налагане на коренно нов вид култура и морал. И по 
този начин се преследва реално и дълготрайно създаване 
на несигурност в Европа, на мащабно недоволство, а пък и 
на възможност за опасно влияние от страна на чужди сили.

Всичко това обаче, успешно се реализира днес. Демонс
трира се самоувереност, проява на агресия към местното 
население, претенции за осигуреност и т. н., поради което и 
никак не е случайно, че дори и Папата започна да говори за 
агресията като Трета световна война.

От съобщенията на информационните агенции обаче
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стана ясно, че особено активни са сексуалните посегателст
ва на чужденците в Европа. Имигрантите се оказаха неверо
ятно арогантни на обществени места. Европа бе буквално 
скандализирана от новогодишните нападения над жени, ко
ито продължават, за жалост, дори и сега. Чести са алкохол
ните и наркотични опиянения. Нападения над органите на 
реда също не липсват. Забелязва се, че се използват дори и 
деца за извършването на атентати. При това става известно, 
че се плаща на жени да раждат деца, а и ги отглеждат за 
нуждите на агресията. По същество така реално се създават 
и немалко нови и активни „еничарски" центрове.

Разглеждането на бежанския поток като особен тип ис
торически и социално опасна агресия не бива да означава, 
че самите бежанци желаят тази агресия. Реално, те са оръ
дия на агресорите, т.е. те са средство за реализиране на аг
ресия и постигане на определени цели от други хора.

Да! Но нима войниците, които се изпращат на война, кой
то участват във военна агресия, отиват и действат там по своя 
воля. Не! Разликата всъщност е в това, че те са мобилизирани 
(задължени) от собствената си държава. Участниците в днеш
ната бежанска агресия също не са мобилизирани, а са прину
дени от ред други обстоятелства, създадени от ръководители 
на други държави. В тази бежанска вълна има и войници на т. 
нар. Ислямска държава, придвижвайки се заедно с общия по
ток бежанци за извършване на диверсии или на други насилс
твени действия, задължителни и за тази форма на война.

Как обаче може/трябва да се противодейства? Какво да 
се прави? Именно това е главното сега. Ясно е, че трябва да 
се премахнат всички онези предпоставки и условия, които 
реално пораждат миграцията, макар това, разбира се, да не 
е никак лесно. Но и Капиталът е в основата на тази политика.

Световно известният американски дипломат Хенри Ки- 
синджър писа, преди време, че съгласуваните руско-аме- 
рикански усилия, осъществени в сътрудничество с остана
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лите водещи държави, биха могли да създадат образец за 
мирно урегулигране на Близкия Изток, а може и на други 
региони, че Русия следва да се възприема като много съ
ществен елемент на всяко ново глобално равновесие..., по
ради което и всички опити да се подобрят отношенията 
трябва да бъдат придружени от съответен диалог за зараж
дащия се нов световен ред. Какви тенденции обаче разру
шават старият ред, а пък и какви формират новият? Какви 
предизвикателства тези промени могат да отправят към 
руските и американските национални интереси? Каква роля 
иска да играе всяка една от страните в създаването на новия 
ред, а и на какво положение могат да разчитат в него, че 
целта трябва да е разработването на стратегическа концеп
ция на руско-амери канските отношения, в която да бъдат 
преодолени и противоречивите точки... Необходимо е оба
че, подчертава Xенри Кисинджйр, двете страни взаимно да 
уважават жизнените си ценности и интереси.

В същото време той предупреждава, че сегашната ад
министрация във Вашингтон в оставащото и време не може 
да реши тези задачи, а пък и че тяхното решаване не трябва 
да се отлага в угода на американската вътрешна политика."

Всичко това означава много сериозна и спешна промя
на, свързана и с изменения на вътрешната структура на 
страните. Съдбоносна е потребността от нова организация 
на обществото, от нов ред и взаимна зависимост. А това мо
же да се постигне и без използването на класическата фор
ма на война. Силите в тази ситуация са мигрантите. Те имен
но реално или пък дължимо би следвало да налагат проме
ните, пък и да осигуряват възможност за влияния. Та нали за 
това се водят и класическите войни.

Тъкмо поради тези съдбовни причини и обстоятелства, 
необходимо е и българското държавно ръководство да на
мери по-скоро и своето най-достойно място в този процес, а 
и в интерес на България.
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И БЕЖАНСКАТА КРИЗА

Д-р Христо Проданов

Огромната бежанска вълна, която залива Европа днес, 
не би била възможна в тези размери, а и с тази скорост без 
масовото навлизане на интернет, на всякакви компютри, 
таблети, смартфони, айфони и пр.

1. Ролята на интернет в дейността на Ислямска 
държава като фактор за бежанската вълна

Интернет е хоризонтален, мрежов, децентрализиран пос
редник, който затруднява налагането на онези ограничения и 
онзи контрол, които държавата поначало винаги се е стремяла 
да осъществява върху средствата за информация с цел нала
гане на определена идеологическа и политическа доминация. 
Това позволява формирането на хиляди групи в интернет, 
много от тях антисистемни, пропагандиращи агресия и омра
за, виждащи образа на врага в различните от тях.

Първо, такива групи са съществен инструмент, който 
подпомага възхода и пропагандата на ислямистките групи
ровки, създаващи хаос в Близкия Изток и Северна Африка, кой
то пък предизвиква вълната от бежанци. Дигиталните кому
никации са между важните фактори за избухването на т. нар. 
арабски пролети, съборили светските диктаторски режими в 
много арабски страни, създали безвластие, а с него и условия 
за развитие на всякакви екстремистки и престъпни групи. С тях 
дойде и възходът на „Ислямска държава", която не функциони
ра толкова като традиционна държава, макар и все повече да 
придобива характеристиките на такава, а като система от хори
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зонтални връзки и комуникации между нейни членове, което я 
прави по-гъвкава и по-адаптивна. Тя не е просто територия, 
администрирана по един или друг начин, а глобален феномен, 
все повече навлизащ и радикализиращ групи от хора в различ
ни общества, като чрез интернет е способна да достигне прак
тически до почти всеки жител на планетата. Така „Ислямска 
държава" успява да рекрутира привърженици, да осъществява 
комуникации със задграничните си терористични клетки, да 
произвежда кибер-тероризъм, да всява масови страхове и пси
хози, да разширява обхвата си из целия свят, да заменя кон
венционалните военни конфликти с борба за овладяване на 
сърцата и умовете на хората, да предоставя кадри от военни 
действия, да демонстрира борбеността, смелостта и самопо- 
жертвеността на своите последователи, да вдъхновява и геро
изира, да изразява позицията си по актуални въпроси, да поема 
отговорност за нападения, да отправя заплахи, да търси и на
мира източници на финансиране, да обучава, подготвя и вдъх
новява бойци, да разпраща инструкции към различните си 
клетки, да дискредитира противниците си. Чрез мрежата тя 
разпространява най-различни материали и клипове, като само 
през 2015 г. в „YouTube" са качени над 1 млн. клипа с всякакво 
съдържание, включващо призиви за джихад, пропагандни ма
териали, обучение или „героични" сблъсъци с противниковите 
сили. Само в „Туитър" има над 30 хил. акаунта, които спомена
ват ИДИЛ в положителен план и над 700 хил. потребители.1 Ма
териалите се публикуват на различни езици, което разширява 
аудиторията до почти всеки жител на планетата. Те подтикват 
към насилие, разпространяват в дигиталните мрежи сцени на 
обезглавявания и терористични актове, които в резултат на 
жестоката медийна конкуренция после се транслират от тра
диционните медии, разширявайки по този начин допълнител

1 Хаджиев, Б. Интернет стратегията на Ислямска държава. -  В сп. „Гео- 
политика", 29 март, 2015.
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но публиката и превръщайки мрежата в гигантски пропаганден 
инструмент. Типичен пример бе снимката на удавеното на тур
ския бряг кюрдче от Сирия, предизвикала мащабно междуна
родно негодувание, а с него и допълнителни оправдания за 
приемане на все повече бежанци. Чрез дигиталните техноло
гии „Ислямска държава" създава мрежи от сътрудници, които с 
действията си рязко увеличават несигурността и се превръщат 
в предпоставка за световен конфликт, водещ до нарастващи 
потоци от бежанци и рекрутиране на терористи. Чрез тях вър
вят процеси на радикализация и саморадикализация. Затова 
сме свидетели на непрестанно преминаване на терористи от 
Запада към територии, контролирани от ИДИЛ, а и на обратно 
движение, при което тези хора се инфилтрират в бежанския 
поток и се завръщат в родните си страни, за да извършват те
рористични нападения. Достига се до всеки жител на планетата 
и в резултат на това хора, които нямат досег с Ислямска държа
ва и формално не са свързани с нея, се саморадикализират и 
все по-често извършват самосиндикални и некоординирани 
терористични нападения. Привържениците на терористичната 
групировка са в постоянен контакт помежду си, позволяващ им 
да координират действията си във всеки момент от денонощи
ето. Съвременната държава се оказва почти изцяло неспособ
на да реагира на това, като на всеки закрит сайт на джихадисти- 
те изникват по още няколко.

Второ. Мрежата се обитава най-вече от млади хора, 
които тепърва се социализират, формират се като личности, 
които израстват в свят на масови комуникации и при които 
този тип комуникации са превърнати в част от 24 часовия 
денонощен ритъм. Те живеят там един специфичен „дистан
ционен начин на живот". Често те са десоциализирани, мар- 
гинализирани, дискриминирани, без работа и стабилни до
ходи, раздирани от чувства за малоценност. Това отваря 
широк вакуум, запълван от терористичните групировки, да
ващи им цел и смисъл в живота, възможност да станат борци
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и герои, защитници на мюсюлманите и „правата вяра" по 
целия свят, да се почувстват част от нещо силно, голямо и 
важно. Благодарение на социалните мрежи младите не са 
откъснати, а са в постоянен контакт със своите културно- 
религиозни общности, не са способни да се социализират и 
впишат в западните общества, не приемат и се противопос
тавят на техните ценности, традиции и култури. Затова са 
силно податливи на всякакви пропагандни кампании със 
силно изразен „героически" или емоционален заряд. Силно 
податливи са за радикализация и саморадикализация. Про
пагандата на терористичните групировки адресира техните 
проблеми, но и дава лесни рецепти за тяхното решаване. 
Нещо повече, дори млади хора, които не са мюсюлмани, мо
гат да станат и стават такива жертви, приемайки исляма. В 
много случаи сме свидетели и на терористични нападения в 
Европа или в други части на света, извършени обикновено 
от представители на второ и трето поколение емигранти в 
тези страни (обект на целенасочени пропагандни кампании 
от страна на терористичните групировки) и ставащи значим 
инструмент и за осъществяване на нападения, за терорис
тични атаки, за всяване на страх или паника.

Трето, хоризонталните връзки и отпадането на огра
ниченията на времето и пространството в интернет водят 
до това, че днес сме свидетели на ситуация на денонощен 
контакт между членовете на организацията и между членове
те и нейното ръководство. Всяка една терористична клетка 
по света може да бъде активирана и координирана във всеки 
един момент, да се получава информация в реално време за 
военни действия, а самите военни действия да се координи
рат много по-ефективно и като се осъществяват едни по съ
щество партизански тактики, при които различни отряди 
взаимодействат в реално време помежду си. Същевременно 
разширеният обхват на комуникацията води до „възможност
та различни по-малки, недържавни актьори да реализират
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резултати, непропорционално големи за размера и слож
ността на организацията им."2 Така самите терористични гру
пировки вече са не локално, а глобално организирани, а от
делни хора или малки групи могат да разпращат, да популя
ризират и пропагандират вижданията си към една много по- 
широка и глобална публика. Локалният център на терорис
тичната група може да е например от 10 човека, но чрез про
пагандата на социалната мрежа посланията и да достигат до 
милиарди хора. Достатъчно е така само няколко милиона и 
дори няколко хиляди, макар и географски откъснати хора, да 
станат последователи на терористичните групировки, да 
сформират терористични клетки на всяка една точка на пла
нетата и да извършат нападение във всеки един момент. 
Именно затова тероризмът отдавна вече е глобално явление, 
обаче днес за първи път може вече със сигурност да се каже, 
че никой не е защитен от неговите покушения.

2. Дигиталните медии и бежанската вълна
За разлика от традиционните медии, при които информа

цията често тече бавно, в интернет днес тя пристига практи
чески за секунда до всяко кътче на планетата. Докато едно 
време са били нужни седмици или месеци, за да може едно 
писмо да стигне от САЩ до Европа, днес мобилните приложе
ния и програми като „Скайп", „Фейсбук", „Туитър", „Вайбър" и 
пр. позволяват на съобщението да пристигне, да се прочете 
буквално в момента, в който е изпратено, да се осъществяват 
разговори с близки и роднини в реално време, при това и без
платно. Вече не просто всеки може да общува с всеки, но той 
може да го прави по всяко време на денонощието, независимо 
от мястото, държавата или точката на планетата, в която се на

2 Хаджиев, Б. Влияние и въздействие на новите медии върху проявле
нията на съвременния тероризъм. -  В сп. „Международни отноше
ния", 2014, бр. 1.
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мира. Затова привърженици за дадени каузи могат да се наби
рат в Европа от САЩ, а действията им могат да се координират 
от хиляди километри разстояние; и това да се случва във всеки 
момент на денонощието и от всяко едно място. Милиардите 
мобилни телефони и постоянната включеност във виртуално- 
то пространство създават невиждани досега възможности за 
въздействие върху много хора, за връзки между групи, неза
висимо къде се намират, след което тези хора могат да се рек- 
рутират и за най-различни каузи. Така отпадането, компреси
рането, размиването на времето и пространството води след 
себе си до няколко следствия:

Първо, интернет позволява на жителите на държа
вите от периферията на световната капиталистическа 
система да видят благоденствието в капиталистическия 
център; това да стимулира бедните да емигрират, за да по
добрят своето социално положение. При традиционните 
медии в една или друга степен сме свидетели на контрол 
върху тях чрез държавни структури или корпоративно и по
литическо влияние върху собствениците. При една такава 
(децентрализирана и общодостъпна) медия, каквато е ин
тернет, информацията е в изобилие, а и е достъпна практи
чески за всеки един жител на планетата със съответното ко- 
муникационно устройство. Днес жителите на т. нар. държа
ви от третия свят са в постоянен досег с потребителския ка
питализъм на държавите от капиталистическия център, къ
дето натрупването на капитали е ставало векове и то с ко
лониален и неоколониален грабеж на останалия свят. Вит
рината на това благополучие привлича бедните и гладува
щите от останалия свят. Затова, наред с бягство на бежанци 
от конфликтни зони, сме свидетели на засилена икономи
ческа миграция. Като дойде някой от тях в Германия, той 
може да поддържа чрез дигиталните мрежи непрекъснато 
контакти с близки, приятели, роднини, да бъде фигурата, 
при която да дойдат останалите, да им помогне в началото
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да се настанят и ориентират. Нещо повече, бидейки в посто
янен досег със своята традиционна среда и със своята кул
тура с помощтта на интернет и социалните мрежи, бежане
цът все по-трудно се откъсва от тази среда и все по-трудно 
се социализира, а и интегрира в новото общество, което 
предварително саботира и без друго вече достатъчно про
валения мултикултурен модел.

Второ, дигиталните комуникации представляват осо
бено важен инструмент за ориентация на бежанците по 
време на придвижването им към Западна Европа, за нами
ране на пътя, контакти с каналджии, с близки в родната 
страна и в държавата, към която са се насочили емигранти
те. За разлика от предходни случаи на масови преселения, 
днес бежанците не вървят „на сляпо". Съвременните мобил
ни комуникации са като въздуха, водата и храната за тях. 
Ако вземем сирийските бежанци, показателно е, че в самата 
Сирия използването на смартфони е относително ниско - 
само 12 % от населението ги ползва, но разпространението 
им сред бежанците е много по-високо, което значи, че те, 
преди да тръгнат, са инвестирали в тях, за да могат те да им 
помогнат в пътуването.3 Макар често се говори за високия 
социален статус и скъпите мобилни устройства на бежанци
те, тези устройства са важен фактор не само за ориентация, 
но и за физическо оцеляване на емигрантите, за безопас
ността им по време на дългото пътуване към Европа. Всъщ
ност повечето съвременни мобилни телефони са едновре
менно евтина, достъпна и важна част от арсенала на бежан
ците, водещи до един вид своеобразна дигитална револю
ция в емиграцията, често наричана дигитална емиграция.

Смартфоните също значително улесняват придвижва

3 Вж. Kinsay, S. Europe's Refugee Crisis: Smart Phone, Smart Idea, In: 
https://babelpr.com/blog/europes-refugee-crisis-smart-phone-smart- 
idea/, 14.09.2015.
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нето, избягването на блокади, полицейски, военни, гранич
ни и пр. пунктове. При предходни емигрантски вълни поли
цията има предимството да може да комуникира по-бързо в 
проблемните точки. Днес това предимство е загубено, по
неже и самите емигранти разполагат с ефективни средства 
за комуникация помежду си, а и съответно за избягване на 
прегради по своя път. Повечето от милионите бежанци, за
лели Европа, особено тези от Сирия, имат достъп до присъс
тващия навсякъде мобилен интернет, който е част от чет
въртата индустриална революция. Милиони от тях са орга
низирани чрез социалните мрежи - повечето чрез тайни 
Фейсбук групи, откъдето получават в реално време указа
ния какво да правят. Една от Фейсбук групите, наречена 
„Спирки за насилени скитници" („Stations of the forced 
wanderers"), имаща повече от 100,000 члена, е огромна общ
ност и дава всякакви съвети, като се почне от това как да из
бегнеш обирджии-трафиканти на хора и се стигне до избяг
ване опасности от среща с гранични служители, които биха 
ги върнали назад.4 „Фейсбук бежанците" ползват социалните 
платформи както да се координират с нужните трафиканти и 
подкупни гранични служители, за които са получили пред
варително информация; така да си помагат един на друг. Хи
лядите сирийски бежанци, пристигащи на гръцкия остров 
Лесбос знаят точно къде отиват, с кого да говорят, какви па
латки да купят, кой път да поемат, каква тактика да предп
риемат, за да не бъдат върнати обратно.5 Всяка група, пре
минала някоя граница, веднага праща информация на след
ващата за безопасността на маршрута, наличието на опре

4 Вж. Byrne, A. and E. Solomon. Refugees seek help form social media, In: 
Financial Times, September 11, 2015.

5 Вж. Slaughter, A-M. Robots and Refugees, In: Project Syndicate, 
https://www.project-syndicate.org/commentary/tracking-refugees-not- 
solution-to-conflict-by-anne-marie-slaughter-2016-01, February 9, 2016.
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делен тип постове или гранични патрули. В същото време 
емигрантите са в постоянен контакт с изоставените близки, 
от които пък получават обратна информация за всичко оно
ва, което се случва по родните им места, а семействата им - 
за това как точно протича пътуването им.

Използват се най-различни приложения като „Google 
maps" или мобилни GPS-и, чрез които емигрантите постоянно 
могат да разберат къде се намират, кои са най-добрите и бе
зопасни маршрути, как да избегнат проверките по границите, 
къде се намират бежанските центрове и медицинските пунк
тове, къде има подслон, къде раздават хуманитарни помощи 
и продоволствия, как да се свържат с официалните власти 
или с каналджии, къде е най-безопасно да бъде премината 
дадена граница, къде са хостелите и хотелите, къде полиция
та и местните са приятелски настроени, какви са цените на 
различни стоки, транспортни услуги, какви ще бъдат времето 
и условията в морето, как да комуникират и какъв е езикът на 
местното население. В случай на нужда емигрантите могат да 
изпратят своето местоположение на властите или на следва
щите групи бежанци. Затова служител на ООН в един от бе
жанските лагери разказва, че първото нещо, за което питат, 
щом пристигнат в тях, не е за одяла и палатки, в които да жи
веят, а къде могат да заредят своите телефони. Асоциацията 
GSM даже публикува Харта за хуманитарна мобилна връзка, 
призоваваща за координация на операторите на мобилни ус
луги в осигуряване на извънредно покриване със сигнали на 
съответни региони, през които минават бежанците, за да мо
гат да си осигурят връзка.6 От своя страна „Гугъл" реагира на 
кризата като създаде приложението „Crisis Info Hub", чрез ко
ето се разпространява важна информация към бежанците по 
начин, което пести ток от батерията на смартфона. Така те

6 Вж. Marr, B. Big Data, Technology and the Middle East Refugee Crisis, In: 
„Forbes", 15.10.2015.
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могат да получават информация за транспортни връзки, ме
дицински пунктове, квартири и то на различни езици, вклю
чително на английски и арабски.7

Трето. Дигиталните технологии се използват и при 
контрола на бежанците от местните власти, особено кога
то е намесена и ООН. Така помощта за бежанците може и вече 
реално се разпределя във формата на различни ваучери и 
карти с кодирани в тях дигитални идентификатори, което пък 
позволяват да се проследява тяхното използване, да се конт
ролира и предвижда изразходването на ресурси, да се конт
ролират къде се намират бежанците. Използват се също и тех
нологии за ирисово сканиране на очите, за да се установи 
идентичността на бежанците, и тази биометрична информация 
се кодира в картите и ваучерите, които те получават. В лагери
те в Близкия изток ирисовите скенери все повече стават част 
от мебелите в магазините, където се ползват съответните кар
ти ваучери, за да се получат съответните продукти и средства.8

Следователно, пред днешните власти (както в отделни 
страни, така и в Европа като цяло) възникват много по-сложни, 
а и по-трудни проблеми, и дилеми във връзка с бежанските 
вълни в сравнение с онези, които те са имали само преди ня
колко години. Това вече изисква и много съществени реорга
низации, а и иновации както в управленските дейности, така и 
в хуманитарното отношение към участниците в подобни въл
ни. И това следва да е неделима част от една истинска демок
ратизация и хуманизация спрямо нуждаещите се от помощ, но 
и за предотвратяване на опасностите пред други хора.

7 Вж. Maytom, T. Google Launches App to Aid with European Refugee Cri
sis, http://mobilemarketingmagazine.com/google-launches-app-to-aid- 
with-european-refugee-crisis/, 26th October 2015.

8 Вж. Marr, B. Big Data, Technology and the Middle East Refugee Crisis, In: 
„Forbes", 15.10.2015.
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НА СИГУРНОСТТА ВСЛЕДСТВИЕ НА 
МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Д-р Георги Кръстев,
Чл.-кор. проф. д-р Стефан Хаджитодоров, 

Николай Павлов, Атанас Радев

Бежанските потоци, вероятно, ще бъдат определени ка
то събитието на второто десетилетие на ХХ! век. Защото те 
доведоха до най-голямото преселение на хора към Европа, 
вероятно и за всички векове от началото на Новото време. 
Тъкмо затова държавните институции, обществените орга
низации, но и нещо повече - ценностите и основите на Ев
ропейския съюз, а и дори - на съвременната европейска 
цивилизация се оказаха изправени пред изключително теж
ко и сложно изпитание.

Аналогиите, които понякога се правят между бежанските 
потоци след 2011 г. с бежанските вълни през първите двадесет 
години на ХХ век или непосредствено след Втората световна 
война, не бива да бъдат определени като научно обосновани. 
Основание за тази оценка е не толкова причината -  бежански
те вълни винаги са възниквали1 в резултат на масово насилие, 
прояви на геноцид или заплаха от негово осъществяване.

1 Използваме минало време, тъй като все повече стават прогнозите за 
вероятността от възникване на т. нар. климатични бежанци, т.е. на 
потоци от хора, които се спасяват не от някаква форма на насилие, а 
от рязка смяна на климата, която прекалено силно застрашава или 
пък влошава до крайност живота им.
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Бежанските процеси през първата половина на ХХ век 
се осъществяват в рамките на една цивилизационна пара
дигма, ако така може или трябва да се определи християнс
ката цивилизация. Тези процеси обаче протичат основно и 
на територията на континента Европа, или пък са породени 
от прекалено сложни и динамични събития, извършващи се 
в непосредствена близост, т.е. в най-близко съседство с ев
ропейския континент -  било в страни от Близкия Изток, би
ло в някои държави от Северна Африка, макар и да има 
емигрантски групи и от някои други региони на тези два 
континента.

Сегашните бежански потоци всъщност се характеризи
рат с това, че са съставени от хора с различни етнически ко
рени и културни традиции, в определени аспекти -  коренно 
различни и дори несъвместими със съвременната евро
пейска цивилизация. Освен това, по-голямата част от източ
ниците на бежански потоци са сравнително далеч от евро
пейския континент -  от суб-Сахарна Африка до Пакистан (а и 
от някои бивши републики на СССР).

Не на последно място обаче е доста важно съотноше
нието, както и динамиката между спонтанния и организира
ния характер на бежанските процеси в двата периода. Към 
този аспект определено трябва да се добави също така яв- 
ното или неявно участие и на отделни държави, а в още по- 
голяма степен и участието на организираната престъпност. 
Именно затова, както визират и експертни оценки, бежанс
кият поток към Европа генерира доста солиден финансов 
натиск от порядъка на близо 10 милиарда евро (досега!). То
ест, сума, която не може да бъде лесно игнорирана при раз
нородните и многопосочните анализи на процесите за оп
ределяне и на политиките към тях.

Разбира се, винаги трябва да се разсъждава и за причи
ните за бежанския поток, основната сред които в сегашния 
момент са бойните действия в Сирия. Статистиката обаче
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отчита намаляване на дела на сирийските граждани, но и 
увеличаване на дела на граждани на държави, на чиято те
ритория в момента не се водят подобни военни действия, 
т.е. държави, които са определяни като сигурни, но които в 
същото време се оценяват като нестабилни или с тенденция 
да станат провалили се държави. Това означава, че не може 
да се прогнозира намаляване на бежанския, а по-точно ка
зано - на миграционния натиск в средносрочна (до пет 
години) перспектива. Затова и неминуемо възниква проб
лемът как да се формулира адекватна държавна политика; 
как тя да бъде финансово и ресурсно осигурена, а и, може 
би най-важното, -  как тя може да се ползва от доверието и 
подкрепата на значително мнозинство от обществото в ев
ропейските, а и не само в тях, страни. От прегледа на реак
циите и планираните политики, поне на този етап, не може 
да се направи категоричен извод за наличието на достатъч- 
но добра и стабилна научна обосновка на политиката към 
бежанските и миграционните процеси. За това фактически 
свидетелства и реактивният характер на действията на ре
дица държави, както и на съобразяването на политиката 
най-вече с безкритичното прилагане на възприети за (така 
да се каже) нормални времена правила и процедури.

Самостоятелен обект на изследване, обаче, трябва да 
бъдат и начините на работа, способностите на политически
те и административни институции и нива да променят в не
обходимата степен и форма правилата, процедурите и ме
ханизмите за формулиране на политики, за оперативно реа
гиране при рязка промяна на ситуации и тенденции.2

2 Показателни в това отношение са законодателната практика, по- 
рeдица от формални (на национално ниво) и неформални (на равни
ще Вишеградска четворка) решения, определящи по-строг контрол по 
съответните държавни граници, както и изискването за оказване на 
целева помощ на онези държави, които са подложени на бежански 
натиск, независимо от това, дали те са членки на ЕС, или не са.
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Освен това, не на последно място трябва да се обърне 
внимание и ангажираност и към изследването на многопо
сочните реакции на организациите на гражданското общес
тво, а и на отделните граждани на местно, на регионално и 
на национално равнище.

Крайъгълен камък на толкова потребния анализ е опре
делянето на политиките към бежанците и към мигрантите от 
позициите на определена партийна, респективно -  идеоло
гическа принадлежност (което, впрочем, по принцип не би 
трябвало да е така!), или от позициите на националната си
гурност. В този аспект въпросите са много повече от отгово
рите. При това положение, решението най-вероятно няма да 
бъде намерено в контекста на т.нар. край на идеологиите, 
прогласен, както се оказа, прекалено рано от Франсис Фуку- 
яма след разпадането на социалистическия (икономически и 
военно-политически) блок3. Теорията за „края на идеологии
те" като че ли намираше солидна подкрепа в развитието на 
Европейския съюз и по време, а и след присъединяването 
към него на почти всички централно- и източноевропейски 
страни. Политиката, политическото се оказаха сериозно из
местени от икономическото и административното. Разработ
ването на политически по същността си документи беше за
менено от съставяне на огромно количество административ
ни планове с претенциозното название „стратегия".4

Бежанските и миграционните процеси и предизвикана
та от тях криза в системата от механизми и процедури за 
вземане на решения в ЕС върнаха отново на преден план

3 „The End of History and the Last Man“ 1992; „Краят на историята и пос
ледният човек“ ISBN 978-954-769-117-9.

4 Един кратък преглед на сайта strategy.bg е достатъчен за онагледява
не на тази констатация. На практика има стратегия за всеки аспект от 
обществения живот. Същевременно, обаче, липсва необходимата 
свързаност както между тях, така и спрямо яснотата за източниците 
на тяхното ресурсно осигуряване.
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необходимостта от вземане преди всичко на тежки, сложни 
и отговорни политически решения. Липсата на такива ре
шения в настоящата ситуация от страна на легитимните ор
гани на държавната власт неизбежно отваря пътя на спон- 
танно навлизане в политиката и обществената сцена на ор
ганизации, които обикновено изразяват крайни, радикални, 
ксенофобски и други позиции, характеризиращи се с проя
ви на нетолерантност.

За ЕС е от особено значение къде е началото, а и как 
протича процесът на вземане на политически решения. 
Пряко свързана с тези въпроси е темата за наличието, а на 
сегашния етап по-скоро -  за отсъствието на научно опреде
ляне на същността на процесите и на адекватните на нея 
решения. В основата на съществуващите трудности вероят
но ще открием липсата на общо съзнание за европейска 
идентичност. Развитието на бежанско-миграционния проб
лем дава възможност да бъдат дефинирани и някои важни 
промени. На първо място, би могло да се постави започна
лото въздържане от незабавно осъждане на рестриктивни и 
защитни мерки, които страните - външна граница на ЕС 
предприемат за недопускане на масово нелегално преми
наване на техните граници.5

На второ място, би могло да се спомене промененото от
ношение към използването на въоръжени сили за охрана на 
границите, а по-широко погледнато -  за използването на ар

5 Както се видя и чу, построяването на защитно преградно съоръжение 
по един сравнително къс участък от българо-турската граница пре
дизвика редица негативни реакции в други страни от ЕС, а и в Турция. 
През 2015 г. подобни съоръжения обаче се появиха в твърде кратък 
срок по границите на централноевропейските страни, а в Турция до
ри се заговори и за зона за сигурност, която да бъде създадена на си
рийска територия. Променени бяха редица процедури и по охраната 
на границата между Гърция и Турция при особено проблемните ост
рови (Лесбос и Хиос), като в операциите чрез FRONTEX се включиха 
катери на други държави от ЕС.
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мейски части като противодействие на възникващите заплахи 
за националната сигурност на територията на собствената им 
държава. Постулирането на идеите за наличие на асиметрич
ни рискове, на хибридна война и последващите от всичко това 
теории в сферите на политиката и сигурността (вкл. и отбрана
та) не могат да се развиват без съществена и своевременна 
промяна на философията на/за въоръжените сили.

На трето място, би могло да се отбележи и започналият 
дебат за съотношението между защитата на сигурността (на 
всички нива - от гражданина до нацията) и спазването на 
основните права и свободи. Традиционните разбирания за 
пълната, абсолютната забрана за използване на въоръжени
те сили за целите на вътрешната сигурност се оказаха (в 
настоящата екстремна ситуация) ревизирани под натиска на 
миграционните потоци и терористичните заплахи в някои 
от столиците на страните-основателки на ЕС.

На четвърто място (подредбата не е по важност, а и не 
се претендира, че са изброени всички промени), може и 
трябва със сигурност да бъде поставен и много съществени
ят проблем за съотношението между индивидуалните (по 
страни) и общите (колективни) усилия на държавите. Поре
дицата от проблемни ситуации, пред които се оказва ЕС 
след 2014 г., реално насочва към извода, че са необходими и 
колективни усилия, тъй като и най-богатите страни не могат 
сами да се справят поотделно с наслагващите се и взаимно- 
усилващи се кризи. А тук възниква и въпросът: Как се фор
мира общият подход? Дали той е плод на съгласие или на 
натиск, независимо дали открит, или прикрит.

Сигурно, не е достатъчно сега да се констатира, напри
мер, че споразуменията от Дъблин за приемането на бежан
ци не работят в ситуацията на миграционен натиск. Не е 
достатъчно също така и да се констатира, че и споразумени
ето от Шенген е в своеобразна криза. Необходимо е научно 
изследване на възникналата ситуация, на рисковете в раз-
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лична времева перспектива и моделиране на възможните, 
вероятните тенденции.6

При това отговори на всички тези прекалено важни и 
сложни въпроси като че ли все още дават повече медиите, 
отколкото научните среди. Това до голяма степен прави об
ществото податливо или дори силно уязвимо на внушения, 
които в такива критични ситуации могат да предизвикат и 
масови реакции на объркване, радикализация и дори при
бягване до насилие. Държавните органи в страните с утвър
дена демокрация, на свой ред, могат да се окажат в подобна 
ситуация и без необходимата правна и (най-общо казано - 
политико-философска) обосновка за необходимото, при то
ва спешно действие. Обичайните условия, при които дейст
ваха държавните институции и органи, за неопределено 
време са „в сянката" на новите предизвикателства за сигур
ността. Необходимо е обаче да се предприемат такива сво
евременни, но и ефективни действия от държавата и общес
твото, които да не поставят под съмнение основополагащи
те ценности на ЕС.

При търсенето на съответните конкретни решения, 
разбира се, трябва да се използва целият експертен потен
циал на нацията, като в различните дискусии следва да се 
привличат представители и на правителството, и на акаде
мичните среди, а и на неправителствените организации. 
Защото университетската и научната общност са естествена 
среда за подобни дейности. Освен това кризата с бежанците 
показа и недостатъци на системата за национална сигур
ност, като липса на механизми за дългосрочен анализ на

6 В ЕС има известни нагласи България да бъде „нова защитна линия" 
срещу ордите бежанци. Щом Гърция не може да се справи, у нас и в 
Македония ще се гради отбраната на Шенгенското пространство 
(Публикувано: 6 февр. 2016, 21:11 | Обновено: 6 февр. 2016, 21:11 
http://www.blitz.bg/news/article/391375)

241

http://www.blitz.bg/news/article/391375


ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

рискове и заплахи, а и липса на механизми за подготовка на 
превантивни мерки.

Сега обаче трябва да се мисли не само за справяне с 
настоящата ситуация, но и в много по-дългосрочен аспект. 
Трябва да се направят точни и валидни прогнози за въз
можни бежански вълни и различни сценарии. Разабираемо 
е, че в настоящата ситуация е особено трудно практическо
то експулсиране на чужденци. Най-често има и отказ от 
държави да ги приемат обратно, а също така самото им из
веждане ще е доста скъпо. Ситуацията ще става и все по- 
трудна, но и по-скъпа. Затова единственото сериозно, а и 
спасително решение е спешното прекъсване на притока. 
Това, естествено, трябва да стане с всички средства, незави
симо от възможните критики към нашата страна. Затова 
трябва да продължи да се доизграждат потребните сериоз
ни съоръжения по границата. Освен това, внимателно и 
многостранно трябва да се прецени и ползата от изгражда
нето на т. нар. „горещи точки" (макар, че ЕК настоява за то
ва!). Основателни в този контекст са и опасенията, че тогава 
ще бъдем длъжни да приемаме, регистрираме и задържаме 
мигрантите на наша територия. Без ясно виждане за това 
как може и трябва да се промени статутът на концентрира
ните на ограничено пространство мигранти, както и за същ
ността, формите и ресурсната осигуреност на необходимите 
интеграционни политики, може да се прогнозира, че тези 
точки, а и околните пространства действително ще станат 
територии на рискове и опасности за обществената и наци- 
оналната сигурност.

Много важна за ефективно решаване на миграционния 
проблем е и борбата с организираната престъпност. Видно 
е, че „каналджиите" са много добре организирани престъп
ни групи, които се възползват както от отчаянието на хора
та, така и забавеното или недостатъчно ефективното реаги
ране на различни държавни институции. Нужно е и да се за
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сили обменът на разузнавателна информация между всички 
страни, а и на разследването на криминалните мрежи в тях. 
Това се налага още повече и на фона на установения от мно
го държави факт, че в миграционните потоци са били ин
филтрирани и лица, подпомогнали или дори взели непос
редствено участие в терористични актове.

Бежанският проблем обаче вече придобива и други из
мерения. Създават се проблеми, настроения и нагласи сред 
гражданите, има вече и видими наченки на създаване на 
бежански гета, особено в големите или в столичните градо
ве в европейските страни. Сериозен проблем също така е, 
че разрешаването на въпросите с бежанците във всяка 
страна, а и в глобален план, е разпръснато по различни инс
титуции. Управлението на реакциите на миграционните 
процеси трябва да бъде едновременно централизирано в 
информационно, консултативно и координационно отно
шение, но и децентрализирано в аспекта предприемане на 
мерки в съответствие с институционалната компетентност.

Мерките, разбира се, трябва да имат системен и комп
лексен характер. Затова, обаче, е необходимо да се обеди
нят в максимална степен и форма вътрешните и външните 
фактори за своевременно и ефективно справяне с пробле
ма. Необходима е и силна европейска политика за бежанци
те, а не само такава, която се свежда преди всичко до търсе
не на начини за удовлетворяване на искания за отпускане 
на финансови средства. Все още твърде разпространено е и 
виждането, че осигуряването на финансови средства е съв
сем достатъчно, за да се намери решение, но и страна, която 
да го изпълни.7

7 Федерика Могерини: ЕС може да предостави помощ на Иран за прием 
на бежанци 

6 Февруари 2016 | 15:51 | Агенция "Фокус"
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Впрочем, в българското общество проблемът с бежан
ците се представя основно в негативна светлина. Освен това 
трябва да се заложат повече дейности в националната прог
рама за интеграция. Необходимо е също своевременно и 
многостранно коригиране и засилване на информационната 
политика. Трябва да се правят и профили на бежанските ти
пове, а и да се види как те могат да се интегрират. Задължи
телно е и да се оказва психологическа и морална помощ на 
бежанците, тъй като много от тях имат и сериозни психоло
гически травми от военните действия, както и от видяното в 
Сирия или в други конфликтни зони, от които те идват.

Засега основната финансова тежест от проблема с бе
жанците се носи от националните държави. Тази тежест, 
обаче, се разпределя доста неравномерно върху общините. 
Затова държавата би трябвало да обособи отделно перо в 
бюджета, а това се прави основно чрез предоставяне на 
средства за институциите, които пряко работят с бежанци и 
мигранти. Трябва да се работи и с трайно оставащите в те
риториите на общините. Независимо от мерките, а и въпре
ки политиките, бежанците сами ще търсят уседналост най- 
вече в София. Трябва да се изработи и изпрати до кметовете 
на населените места единна методика за работа с бежанци
те. Като много сериозен проблем за общините се очертава 
намирането на жилища. Други проблеми са свързани с изх
ранването, почистването на местата на обитаване, с детски
те градини, сигурността и обществения ред. Вече има пос
тъпили искания за изграждане на религиозни храмове от 
страна на бежанци.

Същевременно, трябва да се усъвършенства системата 
на приемане, регистрация и разпределяне на влизащите в

http://www.focus-news.net/news/2016/02/06/2190587/federika- 
mogerini-es-mozhe-da-predostavi-pomosht-na-iran-za-priem-na- 
bezhantsi.html
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България бежанци и имигранти. Това, обаче, трябва да става 
още в центровете на дирекция „Миграция". Освен това, след
ва да се засили работата на НПО в местата от затворен тип.

В подобна сложна ситуация не търпи никакво отлагане 
и провеждането на сериозен, задълбочен и комплексен 
преглед на законодателството, а и предлагането на съответ
ни корекции във връзка с приемането на бежанци, тяхното 
обучение, интеграция и т.н. Трябва да се обучават и учители 
за работа с деца-бежанци. Трябва да има и повече инфор
мация и обществени послания по отношение на бежанците. 
Опасности и усложнения могат да възникнат и с оглед на 
нарастващата ксенофобия в Европа, пък и у нас. Ето защо е 
необходим цялостен подход към бежанския проблем, в кой
то трябва ясно и многоаспектно да се види, анализира и ин
терпретира специфичната роля на всеки обществен еле
мент, включително и тези на академичния или на гражданс
кия сектори.
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БЕЖАНСКИ РАКУРС КЪМ ДЪРЖАВНАТА 
ХУМАННОСТ И АГРЕСИЯ

Д-р Гергана Владкова

Целта на изследването е чрез публикации в Интернет, 
да се опитаме да очертаем в рамка от показатели бежанския 
ракурс към държавната хуманност и агресия.

Избираме Интернет, първо, защото глобализираността 
на световната мрежа (като комуникационна система) пре
махва условно границите между културите и създава среда 
за неограничен обмен на информация и свободно изразя
ване. И, второ, защото в онлайн пространството всеки може 
да изказва личното си мнение по наболели проблеми на де
ня, въпреки създадените алгоритми за шифриране на на- 
личната база данни за защита на информацията.

Поради многобройните публикации по темата ще се ог
раничим в изследването на информация от постъпили жал
би на бежанци, отразена в доклади на чужди правозащитни 
организации, след което резултатите ще бъдат обобщени в 
графики и изводи.

Арабистът Владимир Чуков споделя, че България раз
полага с три извора на информация за това как изглеждат 
страната и нейните граждани в очите на хората, търсещи 
нов дом: мнения на бежанци, публикувани от тях самите в 
социалните мрежи, мнения на каналджии, разпространява
ни сред бежанците от уста на уста, както и един публикуван 
в интернет „наръчник на бежанеца".1 В черния списък на

1 http://www.dw.com/bg
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„Наръчника за кандидат бежанеца" страната ни фигурира на 
първо място. В превода си арабистът цитира, че в страната 
ни има нечовешки условия за живот, българският народ е 
расистки настроен към арабите, а и икономически ситуаци
ята е лоша.2

Болшинството от бежанците са на мнение, че страната 
ни се използва най-вече като временен транзитен център 
към други държави от ЕС, поради разминаването в социал
ната политика на България с тази на другите страни от Ев
ропа. Държавната хуманност за тях е илюзорна и се изразя
ва най-вече в така популяризираните публично „добри на
мерения". Според Али Наджаф, бежанец от Сирия, държав
ната хуманност е фалшива, повлияна от предлаганите усло
вия за живот в лагерите. Той споделя своето огромно разо
чарование от престоя си в България. „След като семейството 
на Али подава молба за убежище, те са изведени от регист
рационен център и преместени в бежанския лагер в Хар
манли. Пристигайки в Харманли, представата им за дом е 
заменена с изоставена постройка на военни казарми, на 
около 60 км. от границата." 3

Ракурсът за държавната хуманност е само на хартия, 
мираж в очите на бежанците (въпреки, че в повечето конс
татирани случаи на незаконно влезли в страната чужди 
граждани, те не могат да бъдат определяни като бежанци, а 
по-правилно би било да ги наричаме икономически имиг
ранти). В доклад на правозащитната организация ПРО АЗИЛ 
(PRO ASYL) се посочва: „В България бежанците, които полу
чават хуманитарен статут, е само документално оформена, в 
перспектива не се случва нищо, защото грижата на държа
вата е в повечето случаи, безхаберна. По жалби на бежанци 
след получаването на хуманитарен статут или статут за вре

2 http://www.dnes.bg/obshtestvo/2015/08/24/
3 http://www.dw.com/bg
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менна закрила голяма част от тях са бездомни, безработни, 
здравно неосигурени, социално низвергнати. Затова и бе
жанците заобикалят България, а българите са радостни от 
този факт." 4 Настанявани са в лагери в България от казар
мен тип и издевателствата не спират, а, напротив, продъл
жават и между самите тях. В специализираните лагери в 
България бежанците се сблъскват с държавната хуманност 
на базата на така наречената „неотложната спешност" на 
настаняване. Липсват квалифицирани грижи, обзаведени 
пространства, санитарни изисквания, здравна грижа, психо
лози и служители, които да се грижат и да съблюдават за ре
да. В доклада се посочва още, че условията, при които живе
ят около 1000 бежанци, настанени в метални контейнери, са 
плачевни. Въз основа жалби на бежанци, представител на 
правозащитната организация „Амнести интернешънъл" 
публикува следното: „Въпреки че лагерът е препълнен, бъл
гарските власти продължават да изпращат нови кандидати 
за убежище там. Бременни жени, малолетни без придружи
тел и други уязвими хора са изправени пред едни и същи 
тежки условия. Новите в лагера получават само дюшек и две 
одеяла за студените нощи по неотопляваните палатки. Нас
танени в лагерите, вместо да бъдат изведени и интегрирани, 
повечето от тях са забравени от държавната система, а хора 
прииждат и се настаняват всеки ден".5 Бежанците попадат в 
среда на несигурност, където вместо да получат адекватни 
услуги за даване достъп до процедури за убежище и закри
ла, се озовават в България в капана на държавната политика 
и бюрократизма.

Здравеопазването, един от показателите на ракурса за 
държавната хуманност, е сериозно предизвикателство за 
нуждите на бежанците. Въпреки, че при първоначалното си

4 http://www.dw.com/bg
5 http://www.vesti.bg
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регистриране на наша територия бежанците биват здравно 
освидетелствани, дадената от медика анамнеза е формална 
и неточна, а и не спомага за правилното и навременно диаг
ностициране и проследяване на хронични, тежки заболява
ния, особено на хора със специални нужди. Поради езикова
та бариера и невъзможността винаги с тях да бъде прево
дач, бежанците не са в състояние да комуникират сами със 
здравните работници. Затова има констатирани и случаи на 
смърт, причинени в повечето случаи, според НК на РБ, като 
смърт по непредпазливост. Внезапната кончина на 31-го
дишния сириец Кахтан Омар, настанен в бежанския лагер 
„Военна рампа", предизвиква бунта на 840 бежанци, които 
протестират заради липсата на отопление, лекарска помощ, 
условия на живот. Пак там, два месеца по-рано, умира и 58- 
годишна сирийка. И в двата случая от Държавната Агенция 
за бежанци (ДАБ) отказват да дадат официална информация 
или да коментират случилото се пред медиите. В резултат на 
смъртните случаи следват сблъсъци между бежанци и поли
цаи, а недоволството от държавната политика расте, както и 
желанието на бежанците по-скоро да напуснат страната ни. 6 

Жизненият стандарт на бежанците у нас е незадово
лителен и неприемлив на фона на останалите държави от 
Европейски съюз като Австрия, Германия, Франция, Дания, 
Италия и Швеция. Според бежанците помощите са недоста
тъчни, за да посрещнат основните нужди. „В резултат на то
ва някои бежанци предпочитат да работят като неквалифи
цирана работна ръка, вместо да участват в интеграционните 
дейности като, например, езиково обучение или културна 
ориентация, които биха им дали възможност в средносро- 
чен план да постигнат пълния си потенциал за заетост, в за
висимост от уменията и желанията си. Без достъп до нефор
мални групи за самопомощ, много бежанци се оказват по

6 http://dariknews.bg
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паднали в капана на бедността и живеят в постоянен страх 
да не останат без дом: една ситуация, която може сериозно 
да компрометира тяхната интеграция". 7

Бежанският ракурс за държавната хуманност се изразява 
и по отношение интеграцията на бежанците в сферата на 
образоването. В редица масмедии се посочва изключително 
ниската образованост на прииждащите в България бежанци. 
Председателят на ДАБ господин Николай Казаков съобщава 
пред Нова телевизия: „Едва 6% от общо 10 328 бежанци, които 
са потърсили убежище в България, имат добро образование. 
Всички останали са с основно, а някои от тях не говорят добре 
дори майчиния си език"8. Това, което държавната политика е 
необходимо да направи, е да превърне статистиката в конк
ретна история по толерантност и интеграция. Да, повечето от 
прииждащите бежанци са неграмотни, но сред необразовани
те има и инженери, лекари, учители, журналисти, хора високо
образовани и интелигентни, нуждаещи се от емпатия, подкре
па и съчувствие. Защото, съгласете се, неграмотността и необ- 
разоваността едва ли правят бежанците безделници или прес
тъпници. Същевременно не бива да бъде подценяван и фак
тът, че ниско образованият бежанец от Третия свят много 
трудно може да бъде приобщен към културата на общуване на 
българите или на европейците. В нелекия път на интеграция
та с чужди култури, в рамката от показатели, бежанският 
ракурс по отношение и на религиозния сблъсък оформя симп
тома на агресивното поведение към другостта.

Нескритата агресия по отношение на бежанците про
личава още на входа на границата на нашата територия и 
най-вече в обстоятелствата, при които те биват посрещнати 
от оторизираните за целта държавни институции. Необхо
димо е да вмъкнем едно уточнение по отношение на терми

7 http://www.unhcr-centraleurope.org
8 www.mediapool.bg
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на „обстоятелства". Под „обстоятелства" имаме предвид то
ва, дали бежанците са избрали легалния път да влязат в Р. 
България през регламентираните за целта места или пък са 
пожелали несигурния и опасен път на незаконното превеж
дане, заобикаляйки граничните контролно-пропускателни 
пунктове (ГКПП), водени от каналджии. В първия случай 
чуждите граждани влизат легално в страната ни и могат да 
се самоопределят като бежанци, търсещи закрила и убежи
ще. Във втория случай обаче те са нарушители на държав
ните граници, незаконни имигранти, и подлежат на експул
сиране. За съжаление много от емигриралите чужди граж
дани от трети страни избират нелекия път на незаконното 
превеждане през границите ни, който е осеян с постоянни 
заплахи и рискове за живота им, включително тормоз и аг
ресивно поведение от страна на водачите. Нередки са слу
чаите, когато каналджии подлагат бежанците на системен 
побой, служат си с измама, ограничават правото им на сво
бода на движение. Насилието като форма на контрол се 
потвърждава в жалби от потърпевши жени от Сирия пред 
германски правозащитни организации. Бежанките твърдят, 
че са изнасилвани многократно от български каналджии 
пред очите на съпрузите им, които по този начин са се из
дължавали на трафикантите.9 Примерите са хиляди, за които 
алармират правозащитни организации.

Проблемът с агресията идва най-вече от страха и неиз
вестността, породена от различието. Различието между 
религиите за пореден път поставя държавността на изпита
ние. Ще се справи ли държавността с това предизвикателст
во? Организацията Pro Asyl предупреждава на свой ред, че 
бежанците, попаднали в България, често стават обект на из
девателства и унижения, а Върховният комисариат за бежан
ците към ООН описва положението на имигрантите в гра

9 http://pik.bg
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ничните региони на България и Турция като „крайно обезпо
коително". Сирийски бежанец разказва, че български грани
чари насъскали кучетата си срещу него, след което дори и 
стреляли. „Чувствах се така, сякаш се бях върнал в сирийската 
война", казва той. Негов приятел пък твърди, че е бил огра
бен и бит от български полицаи. Според директора на орга
низация Pro Asyl по защита на бежанците -  Гюнтер Буркхард, 
в разказите на различни бежанци се появявали едни и същи 
обвинения. „Българските власти в опита си да стигнат до ка- 
налджиите, определено прекрачват границата, отвъд която 
са униженията и изтезанията, смятат правозащитниците. „Бе
жанците стават жертва на двоен тормоз: първо в собствената 
си страна, после в България", предупреждава Буркхард. 10

От проведеното изследване на 350 публикации в 
Интернет по темата можем да обобщим, че бежанците 
са тези, които поради обективни и субективни причини 
и фактори не искат да останат в България. По техни 
мнения в България те са посрещнати грубо, подложени 
са на унижения, изнудвания и психически тормоз. Освен 
това трудната комуникация с българските граждани и 
изолацията им още повече подсилва агресията, водеща 
до социални явления като ксенофобия и расизъм.

Изводи от изследването:
1. В пъстротата на динамичните бежански процеси из

следването отчита, че бежанският ракурс към държавната 
хуманност (поради ред причини) се проявява само на хар
тия. Най-често, той е повлиян от икономически и полити
чески предпоставки и условия, финансова невъзможност, 
законови обвързаности и всевъзможни бюрократични 
спънки, битови условия, социални придобивки и пр.

10 http://www.dw.com/bg 
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2. Бежанската гледна точка за държавността е пречупе
на през истории от уста на уста, от трети лица, каналджии 
или трафиканти на хора, водени от финансово-лични инте
реси на организирани престъпни групи. Тя е преплетена и 
през личните им съдби, политическите пристрастия и прин
ципите на българското, а и на международното право.

3. Агресията като социално качество и у бежанеца, а и у 
българина, е в резултат на несигурност, страх от неизвестност
та; продукт е на един от механизмите за защита на личността, 
породена от чувство за самосъхранение и оцеляване, отклю
чена от трудната приспособимост към каскадните процеси на 
социално-икономическата атмосфера в Европа и света.

4. В създалата се ситуация е необходимо да бъдат отчита
ни мненията и на двете страни в конфликта, в който всяка от 
тях се стреми да установи своето надмощие над другата. Нуж- 
но е да се работи в посока на изследване на причините за въз
никване на съответния конфликт, на анализ на механизмите и 
развитието на самата конфликтна ситуация, на изясняване на 
генезиса и естеството на социалните подбуди за конфликта, 
както и на позитивните, или на негативните последици от не
говото възникване и протичане, и на търсенето на решение за 
извличане на максимални ползи за участниците.

Заключение
Бежанците на наша територия се сблъскват с различен от 

техния свят, а кризисната ситуация като че ли изостря и дифе
ренцира още повече изкуствено подклажданите в онлайн 
пространството омраза и отчуждение между културите. Ста
ваме свидетели на политическо организирано псевдосъбитие, 
като инструмент на амбиции и пристрастия, където издръжли
востта на страните участници е подложена на изпитание. Кога 
и доколко напрежението ще ескалира е въпрос на време, а го
воренето за интеграция, хуманност или толерантност към бе
жанците в България като че ли остава само на хартия.
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НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ В 
АСПЕКТА НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Докторант Владимир Христов

Моментната геостратегическа ситуация определя ня
колко основни бежански потока в глобален план. Това са 
миграции от Украйна към Русия, от Южна към Северна Аме
рика, от Югоизточна Азия към Австралия и т.н. Несравним 
по мащаби, значение и последици остава потокът от Север
на Африка и Близкия Изток към Европа. Начало на процеси
те, довели до тази мигрантска вълна, са революциите в Се
верна Африка, започнали в края на 2010 г. Лошият жизнен 
стандарт, високэтэ безработица и корупция, системното на
рушаване на човешките права, съчетанo с висока раждае
мост и никаква визия и воля за конкретна политика по тия 
въпроси са първопричините за нарастващото недоволство 
към властта. Тази негативна енергия, витаеща сред ниско 
образовано общество, е лесно използвана от религиозния 
фанатизъм, който, обличайки с фалшив морал своите цели, 
организира иначе хаотичната маса. Използвайки този взри
воопасен потенциал за своите икономически обосновани 
цели, западните държави сами създават проблеми, пред ко
ито днес се изправят всички в Европа. Проблемът, който е 
наивно да се смята, че е недалновидно пропуснат от сцена
ристите на т. нар. революции, е мащабността в развитието 
на радикализма. Последният доби структура и прерасна, ако 
не в държава, в значителна степен в организирана терорис
тична организация. „Ислямска държава" не би могла да се 
създаде, още по-малко да прогресира без съдействието на 
САЩ и съюзниците им - Саудитска Арабия и Катар. Затова
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лицемерната загриженост на Запада за човешките права и 
бежанците е потресаваща. Едва ли има по-ограничени в 
правата си граждани на ислямски държави от тези на Сау
дитска Арабия и Катар, което твърде силно контрастира със 
светски ориентираната предреволюционна Сирия. Войната 
с тази, добила вече форма, ислямистка организация доведе 
до огромни вълни от бежанци. Потоците от бежанци към 
Европа привличат вниманието на голямо мнозинство ико
номически емигранти от Азия и Северна Африка, главно от 
страни с мюсюлманско население. Възползвайки се от ситу
ацията, те се представят за бежанци, търсейки социални об
лаги. Инфантилното разбиране на ЕС за толерантност и гос
топриемство действа като притегателна сила на търсещите 
по-добри социални условия. Широко отворените обятия на 
Западна Европа контрастират с познатата ни от четвърт век 
арогантност и лицемерие в отношенията. Интегрирането на 
пришълците към местната култура звучи наивно на фона на 
степента на интегрираност на ромите например, а и като 
цяло мигрантите идват със съвсем различна култура, рели
гия, представи за обществена структура и ред. Както сочи 
политологът и критик на исляма Хамид Абдел-Самад, цити
ран от „News.bg": „Много млади араби напускат разруше
ните си държави и идват в Европа. Мнозинството от тях 
иска да живее в мир и благополучие. Но много от тях носят в 
багажа си заразата и двойнствеността, надеждата за Европа 
и презирането на ценностите й. С консервативните си пред
стави за морала и желанието си за свобода и свободно 
придвижване. На Запад изведнъж установяват, че им липсва 
общността, полудяват, организират се в малки групи и пра
вят паралелни общества. Едни от тях стават салафисти, други 
дилъри, джебчии или насилници над жени. Някои от тях 
виждат в лицето на европейските мъже кръстоносни рица
ри, които искат да разрушат исляма, други виждат в жените 
само и единствено порнозвездите, които преди това са гле
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дали в интернет."1 Мултикултуралният модел отдавна се е 
доказал като неработещ, поне на това ниво на развитие на 
обществото, за което признава дори и главният инициатор 
на „европейското гостоприемство" -  Ангела Меркел, в ин
тервю за „Дойче веле", като добавя -  „ Този подход не успя".

В стремежа си насила да се наложат процеси, които яв- 
но не се случват по естествен път, се стига до абсурди като 
цензурата, налагана на медиите и обществото, натрапената 
либералност и толерантността, граничеща с апатия. След 
нападенията срещу жени в Кьолн, полицейските управления 
получават указания да не огласяват престъпления, свързани 
с мигранти, съобщава „Билд", позовавайки се на високопос
тавен представител в силите на реда във Франкфурт. Толе
рантността към нетолерантните създава риск за общество
то, поради което ще цитирам Николай Хайтов, който казва: 
„Толерантността в зверилник е равносилна на самоу
бийство!". Политиката в Европа в това отношение сякаш 
тръгва в посока на промяна на собствения културно- 
социален облик с идеята да се избегнат конфронтации с 
новодошлите, вместо решително да се защитават и отс
тояват така прокламираните Европейски ценности, към 
които пришълците би следвало да се приобщят. Евро
пейските политици обаче сякаш с готовност биха заменили 
националната си идентичност, традиции, религия, само екс
периментът им да проработи в интерес на задокеанският си 
господар (чупене на кръстове в църкви в Швеция, съвети 
към гражданите на Кьолн за тяхното облекло и т.н.).

Ролята на нашите „партньори" и в частност на Турция в 
този глобален проблем е далеч от рекламираната загриже
ност. Тя по-скоро цели реализация на дългогодишни импер
ски интереси. Огромните финансови потоци към Турция, с

1 http://www.lentata.com/page_8328.html
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цел подпомагане на контрола на бежанския поток от воен
ния конфликт, за чието съсществуване допринася и Турция, 
създават алюзията на средновековна държава, получаваща 
дан за възпирането на определени маси, които тя така или 
иначе до голяма степен контролира. Геостратегическото 
положение на България за сетен път поставя страната пред 
предизвикателства. Като член на НАТО и ЕС, България спаз
ва поетите задължения и спуснатите директиви чинно, без 
оглед на собствения си интерес. Това поражда икономичес
ки загуби от санкциите към Русия, но и разходи, а и рискове 
от преминаването на мигранти, всевъзможни престъпни 
елементи, инфилтрирани измежду тях. Когато става дума за 
приемане на мигранти по квотен принцип, равнопоставено
то партньорството в отношенията с ЕС става под въпрос, 
защото неведнъж България понася негативи заради чужди 
амбиции. Състоянието, в което страната ни се намира в тази 
ситуация, е притеснително - състояние на пълна липса на 
държавност, силна демографска, икономическа и социална 
криза, дори криза на ценностната система. В момент, когато 
Европа няма ясна визия за мигрантите, България следва да 
има по-категорична позиция по въпроса. Затварянето на 
границите, недопускането на икономическите емигранти и 
незабавното депортиране на криминално проявените са 
само част от мерките, които биха могли да се предприемат. 
Страната ни, освен външна граница на ЕС, се явява и грани
ца на християнския с ислямския свят. Това неминуемо я 
превръща в цел на радикални групировки, както за вербу
ване на съмишленици, така и като обект на асимилационна 
политика. При наличие на ниска раждаемост, висока смърт
ност, емиграция и рискова промяна на етническия състав на 
населението ни, това не изглежда толкова имагинерно, осо
бено ако това преселението е съпътстващо и с явни опити 
за подмяна на историческото минало.

Рисковете, които един мигрантски поток носи със себе си,
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на държавата-приемник или на транзитна държава, каквато в 
случая се явява България, са от разнородно естество. Както се 
пише в Доклад на Министерство на вътрешните работи от 11. 
2013 г.: „Анализът на процесите, пораждащи кризата сочи, че 
към момента ЕС няма готовност да управлява ефективно кри
зата. Съюзът няма напълно изградени единни системи за 
имигрантите (в т.ч. и бежанците) и за тяхната интеграция, което 
не позволява цялостен и интегриран подход при разрешаване 
на проблемите. Има несъответствие между политиките. От ед
на страна, те насърчават бежанците да търсят закрила в стра
ните от ЕС, а, от друга, все още не е въведен принципът на ре- 
локация в страните-членки на основата на обективни крите
рии, отразяващи техните реални възможности. Като резултат 
от това, европейските страни със засилен миграционен натиск, 
провокиран от кризата в Близкия изток, поемат непропорцио
нален товар и непропорционални рискове за националната си 
сигурност. Създават се реални предпоставки за трайни про
мени в структурата на техните общества и чувствително пони
жаване на кохезията в тях. Засиленият миграционен натиск е 
едно от най-сериозните предизвикателства пред национална- 
та сигурност на Република България през последните години. 
Страната не разполага в достатъчна степен с допълнително 
необходимите ресурси, административен и технически капа
цитет за управлението на процеси, свързани с постоянно на
растващ брой нелегални имигранти. Същевременно не е на
пълно изградена системата за защита на националната сигур
ност, което да позволи постигане на по-високо ниво на синер- 
гия и използване на максималния капацитет на страната за 
противодействие на рисковете и заплахите."2 Посочва се и 
опасността от възникване на хуманитарна криза: „В случай, че 
институциите в нашата страна не бъдат в състояние да прие
мат, настанят и защитят живота и здравето на сирийските бе

www.mvr.bg
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жанци, както и да предприемат мерки за интеграцията им в 
социално-икономически аспект, кризата бързо ще засегне 
всички останали сфери от обществения живот"3, а също и ре
алната потенция за развитието на социални рискове -  „Мигра
ционният натиск върху България и големият брой лица, тър
сещи закрила, натоварват значително социалните системи на 
държавата по отношение настаняване, издръжка, социални 
плащания, здравно осигуряване и интеграция, включваща 
обучение, работни места и др. Бежанската криза дефинира 
рискове и за държавните финанси във връзка със значителни
те допълнителни разходи за националния бюджет, необходи
ми за осигуряване на приемане, разпределение, настаняване, 
разглеждане на молби и статути, и много други. Горните дей
ности следва да се осъществяват с многократно увеличен ад
министративен капацитет на компетентните институции (МВР, 
МО, МЗ, МЗХ, МОН, ДАБ, ДАНС, областни администрации, кмет
ства и др.), което неизбежно има отражение в публичните фи
нанси." 4 Същевременно докладът посочва: „Допълнително 
нарастват рисковете от повишаване на напрежението в места
та, където се концентрират бежанците, поради значително 
надвишаване на капацитета на съществуващите бежански цен
трове, особено тези от отворен тип. Засиленото присъствие на 
чужденци, ползващи закрила в страната, ще доведе до изост
ряне търпимостта на населението към тях, в резултат на което 
не е изключено да се развие отношение на ксенофобия и ра
сизъм. От друга страна, хуманитарните и социални рискове ще 
повлияят на криминогенните фактори, което предполага до
пълнителни мерки за тяхното овладяване, както и минимизи
ране на възможните последствия от тях в краткосрочен и дъл
госрочен план."5 Болшинството от мигрантите преминават не

3 Пак там
4 Пак там
5 Пак там
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легално границата, а и съответно липсват административен и 
медицински контрол над тия лица. Последващото им настаня
ване или самонастаняване сред населението на държавата- 
домакин създава опасности както за местното население, така 
и за самите мигранти от развитието на епидемии. Зачестиха 
сигналите от бежански лагери за откриването на редки за на
шите територии заболявания като малария и холера. Освен 
това, част от мигрантите идват от страни с огромен процент 
ХИВ позитивни -  Судан, Мали.

Решенията, които предстои да вземат европейците и 
техните лидери, ще покажат цивилизационният път, по кой
то са решили да поемат. Понякога привидно хуманни мерки 
и действия водят до трагични последици. Балансът в отно
шенията ще е най-важен, тъй като френетично приетата ли- 
бералност и свръхтолерантност често накърняват правата и 
свободите на местните граждани на европейските страни. 
Това, от своя страна, води до агресия към новодошлите. 
Единственият начин, по който могат да се решат тези проб
леми в дългосрочен план, е траен мир в ислямския свят, 
прекратяване на бежанския поток и постепенно връщане на 
голяма част от мигрантите по родните им земи.

В предсмъртната си агония неолибералния капитализъм 
въвлича все по-голяма част от света в конфликти, които са за 
ресурси, пазари и влияние. В тези конфликти отдавна се из
ползва целият спектър от възможни средства и различия (ра
са, религия и т.н.) за провокиране и нагнетяване на различни 
типове омраза, нетърпимост и отчужденост към образа и при
съствието на другия. Единственото успокоение идва от факта, 
че нищо неестествено не продължава дълго, а пък и няма ни
що по-естествено от общество, което да е обединено от по- 
възвишени идеали, и което си е поставило за цел не да уни
щожава, а да изследва, общува и взаимодейства с различното.
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СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА ТЕРОРИЗМА В 

СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

Гл. ас., д-р Сергей Модев

Проблемите и колизиите около бежанските вълни и 
свързаният с тях ислямски екстремизъм остро фокусират 
вниманието на обществеността към терора, неговите източ
ници и особености, механизми и проявления, а също и към 
лидерите, които са свързани с него, или които му се проти
вопоставят по различни начини и в различни страни.

За да се овладеят тези вълни, са необходими нови ти
пове политически и други лидери, които да разрешат в спе
шен порядък съществуващите конфликти или трагедии. 
Нужни са успешни лидери, които са готови бързо да прена- 
строят методите си въпреки трудната предвидимост на об
стоятелствата и в синхрон с динамиката на съвремието. По
требни са лидери, които на практика доказват, че притежа
ват нюх за същността, особеностите и динамиката на съби
тията, че имат големи шансове за успех, понеже са с един 
или няколко хода преднина пред останалите, което пък на 
свой ред предполага възможността за избор на адекватни и 
дори на най-оптимални решения. Това пък изисква и от ли
дера, и от хората в ръководената от него организация да са 
постоянно в готовност за действие, да притежават способ
ности за хармонизиране на личността и действията на вода
ча с историческия момент, за умело избягване на сляпото 
прилагане на писани правила или копирането на чуждо по
ведение, което води организацията по грешен път. Тъкмо
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затова в екстремални ситуации, успешното лидерство се 
свежда до адекватност към времето, мястото, личността и 
компетенциите на хората.1

Съвременните форми на религиозен фундамента- 
лизъм, екстремизъм, тероризъм непрестанно променят 
динамиката и формите на своите проявления. Предна
мереното, планираното и систематичното насилие на теро
ристичните организации и мрежи (в т.ч. на провокиращите 
бежанските потоци) има доста широк диапазон, който се 
разгръща чрез: непредсказуем натиск чрез политически 
убийства; ритуални самовзривявания; заложнически катар
зис на завладени територии; политически натиск за участие 
във властта; бомбардировки над военни обекти на САЩ и 
други държави; взривявания на кораби и танкери, превоз
ващи ресурсни суровини (петрол, газ и др.); атентати над 
или обгазявания в обществения транспорт (метро, влакове, 
автобуси и т.н.); нападения на бази за обучение на военни и 
цивилни лица.2

Посоченото многообразие на терористичното въздейс
твие върху съзнанието на „избрани" цели се базира на фак
тическо „емоционално изнудване", което предизвиква „син
дром на страха", разрушава доверието в институционалното 
ръководство на обществото и натрупва негативизъм към си
гурността, която „властта е длъжна да осигури" на хората. 
Такова изнудване или страх се постигат и чрез нашествието 
и престоя на бежански групи, които са предизвикани от съ
ответни фундаменталистки процеси и пр.

Страхът като социално явление, в резултат на насилие
то, гравитира към гняв -  емоция, асоциираща се с конфликт, 
загуба и дискомфорт. Това се вижда и в реакциите на хората 
към бежанците. Налице са тревоги, страхове, опасения и ос

1 Yukl, G. Leadership in organization, Prentice Hall, 2010.
2 Герен, А., Ж. Верен, Ж. Люди из ЦРУ. М., изд. „Межц. Отношения", 1985.

263



ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

три недоволства. Поражда се остра необходимост от лиде
ри, които да поемат отговорност и да освободят хората от 
„тревожност, несигурност и изоставяне"3 За жалост, полити
ческите елити днес предоставят малко такива кадри, което 
още повече наелектризира обществото.

В преобладаващите случаи от практиката, лидерите са, 
които успяват по-ефективно от мениджърите да консолиди
рат хората в организацията, а и да мобилизират тяхната гру
пова енергия за постигане на определени цели. Причините се 
свеждат до два типа: вътрешно личностни и външно групови. 
Не всеки умее да води; затова са необходими определени 
личностни качества и социални умения. От друга страна, за да 
се проявят лидерските качества и умения, е необходима гру
па от хора, чиято съвместна дейност изпитва потребност от 
вътрешен организатор. Лидерът е толкова по-изявен, колко
то повече от тези черти са комплексно притежание на една 
личност. Лидерът е активен, общителен и подчертано заин
тересован от осъществяването на груповите цели и интереси. 
Никога не остава равнодушен към общите проблеми и откри
то и неуморно демонстрира усилията си за тяхното решава
не. Винаги е активна страна в общуването и винаги предлага 
идеи. На застрашително явление като тероризмът могат да се 
противопоставят само лидери, които безусловно имат висок 
публичен и морален авторитет, а и са пример за последова
телна защита на кауза, свързана с мира и жизнените интереси 
на човечеството. Обществото приема този авторитет, който 
поема отговорност в името на интересите на всички реално и 
потенциално застрашени от тероризъм. Днешната осезаема 
липса на подобни лидери се отразява несъмнено и на отно
шението към бежанците.

Дона Фрейзър и Сюзън Форуърд сочат, че лидерите в

3 Шейн, Эд. Организационная культура и лидерство. Питер, изд. 
„Мысль", 2007.
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свят, в който съществува тероризмът като динамичен про
цес и антихуманно явление, трябва да отговарят на емоцио
налното изнудване на терористичните провокации с „моде
ли на поведение, които изключват компромисите на отстъп
лението"; само по този начин те са способни да дефинират 
нежеланите компромиси, формулирайки стереотипите на 
този тип мислене4:

• „Не си струва да се води битка;
• Отказвам се от властта си;
• По-добре човек да отстъпи, отколкото да рискува 

властта си;
• Примиряване с неизбежното;
• Отстъпление сега, за да защитя позицията си по- 

късно;
• Отстъплението е разумна самозащита".5
Изследвайки глобалното настъпление на тероризма и

агресивната форма на разрушително му въздействие 
върху човешкото общество, Е. Вятр визира факторите, 
които са от особена важност за лидерската личност, спо- 
собна да води успешна борба с терора. Този тип лидери 
„чувстват своята компетентност, добре подготвени и обра
зовани са, познават себе си, вярват в своите знания и спо
собности. Тяхното „Аз" е достатъчно силно, за да издържат 
на удари, не са обременени от тежестта на съмненията и 
вътрешните конфликти, умеят да контролират своите им
пулси"6. Чувствителността на лидера към емоционалните 
настроения на своите сътрудници му дава възможност да 
усеща кога климатът в екипа клони към съгласие и изпол

4 Фрейзър, Д., С. Форуърд Емоционалното изнудване. С., изд. „Изток- 
Запад", 2010.

5 Пак там.
6 Вебер, М. Харизматическое господство. -  В: Психология и психоана- 

лиз власти. Т. 2, Самара, 1999.
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зва този положителен тонус, за да насочва груповата енер
гия към реализирането на дадена цел. Този лидер следва 
да предусеща зараждането на възможни конфликтни на
строения; това му дава възможности да влияе положител
но за тяхното неутрализиране. Понякога със самото си 
присъствие лидерът е в състояние да хармонизира отно
шенията не само в екипа си и да увеличи сплотеността в 
него, но и да хармонизира връзките на екипа си с общест
веността, която е разтревожена или притеснена от кон
кретни заплахи, реални или имагинерни казуси. Лидерът 
трябва да упражнява доброволно делегираната му власт, 
за да води и подпомага постигането на груповите цели, и 
то без да натрапва личните си интереси. Съобразно това 
как се справя с тази роля, успехът му се дължи и на уме
нието му да влияе на трите равнища на личността на свои
те колеги: на интелектуално ниво - умее да убеждава; на 
емоционално ниво -  умее да насърчава; на поведенческо 
ниво -  успява да мотивира7. А това се отнася и до ефектите 
от дейността му спрямо обществеността, която е притес
нена от конкретни (примерно в нашия случай, бежански) 
прояви,процеси и тенденции.

Много важни за лидерите характеристики са: силата на 
индивидуалността; личностната включеност и инициатив
ност в конкретни ситуации; силната мотивация за жизнени 
постижения; интересът към познанието и подчертаните ин
телектуални, хуманни възгледи за света; способността за 
адекватно и бързо „снемане" на вътрешно напрежение; 
потребността от общуване и контакти с хората. За съжале
ние, в днешната ситуация, провокирана от бежанските въл
ни, твърде слабо се забелязват тези качества.

Л. Бернард, В. Бинхам и С. Килбоурн разработват модел

7 Kezner, H. Applied Project Management: Best Practices on Implementa
tion, 2004.
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на взаимосвързаните, с опита и подготовката, качества, оп
ределящи лидера като автентичен и ефективен. Те свързват 
тези определения и с релациите между лидера и групата: 
силен стремеж към отговорност за извършваната дейност; 
енергия и упорство за постигане на целите, риск и ориги
налност при решаване на проблемите; инициативност; са
моувереност; способност за влияние над поведението на 
околните, да структурира социалните взаимоотношения; 
желание да поема отговорност за последствията от негови
те действия и взетите решения; способност да се противо
постави на фрустрацията и разпадането на групата8.

Може да се твърди, че реакциите на политическите ли
дери в Европа и у нас при изострянето на публичното на
прежение и недоволство, предизвикани от бъркотията с на
хлуващите в Европа и България бежанци, много от които 
изобщо не са и такива, не отговарят във висока степен и в 
изискумите форми на тези еталонни критерии и норми.

Структурен модел на взаимосвързаните условия за ут
върждаване на лидерската роля в борбата с тероризма

Съдържателното структуриране на този модел9 не пре
тендира за изчерпателност, но чрез него се прави опит да се 
формулират компоненти, съобразени с дефинирането на 
лидерството като „неформално, нерегламентирано, което 
задължително се реализира върху законите и механизмите 
на организационната психология", а и с възпремането на 
тероризма като „насилие, акции на насилие, средство за на
тиск, което разпространява несигурност или страх"10.

8 Bass. B. From transactional to transformational leadership: Learning to 
share the vision, 1990, р. 11.

9 Виж схема № 1.
10 Шейн, Эд. Организационная культура и лидерство. Питер, изд. 

„Мысль"., 2007.
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В съвременния свят, преситен от медийни влияния върху 
съзнанието на хората, информационното въздействие е в ос
новата на формиране, както на обществено мнение, така и на 
поведение, което „отразява" нагласите, настроенията, реак
циите и действията на човечеството спрямо субективните и 
обективните процеси и явления, отразяващи се на начина му 
на живот. Доверието към институциите, организациите, лич
ностите и властовите йерархии се гради в най-висока степен 
от качеството на комуникационните връзки. Отразяването на 
истината, пораждаща терора, в проекциите на неговата реа
лизация, и утвърждаването на лидери, поемащи отговорност 
за обясненията на коренните причини за насилието и анти- 
хуманния характер на терористичните действия, са в орга- 
нична симбиоза на комуникационна взаимозависимост. За 
жалост, масмедиите не представят съвсем обективни карти
ни, а и задълбочени анализи по бежанските проблеми и ди
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леми, а често преднамерено манипулират обществеността, 
както се разбра от разкритията за абдикацията на СМИ в Гер
мания и други страни при скандални казуси.

Предложеният структурен модел се опитва да подсили 
тезата, че съвремието на сблъсък между терористичните 
доктрини и традиционно институционализираното общест
во изисква лидери, способни да спечелят доверието на хо
рата и изпълнят мисията си, въоръжени с нова организаци- 
онна култура и мотивация за реализиране на идеите си11. 
Обществото все по-настойчиво търси граждански, нефор
мален израз на лидерство, което не се страхува да комуни
кира причините, целите, последствията и интересите, които 
са движещата сила на терористичната заплаха. Все по- 
убедително се възприемат личности, които се налагат като 
естествен авторитет и компетентност. Писатели, политици, 
журналисти, учени, творци в областта на културата и изкуст
вото, педагози, обществено изявени личности и т.н. се възп
риемат като лидери, даващи отговор на въпроси, свързани с 
терористичните дейности. А и глобализацията, предизвик
вайки сериозни финансово-икономически кризи в някои 
страни, ситуирани по оста Север -  Юг, също разтваря врати
те пред мултикултурното разнообразие чрез стихийни про
цеси на миграция. Така става възможно режисираното, пла
ново нахлуване на членове, съмишленици и организатори и 
на терористични дейности в практически всички страни по 
света. В същото време обаче тероризмът, с придружаващия 
го ислямски фундаментализъм, а и стратегията на джихада 
се придържат към консервативната форма на национално- 
религиозните доктрини за геополитическо надмощие чрез 
догмите на Корана.

Xарактеристиката на лидерската дейност като ефек
тивна реализация днес претърпява съдържателни про

11 Блондель, Ж. Лидерство и власть. М., изд. „Наука", 2001.

269



ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

мени. Създава се и безпрецедентна обстановка на мащабни 
конфронтации в полетата на лидерските възможности. От 
една страна, съзидателната дейност в социално-иконо
мическата сфера на обществото, от друга -  агресивната, 
разрушителна сила на политико-религиозния фундамента- 
лизъм на екстремизма и тероризма. Именно затова и чове
чеството живее сякаш и във все по-непредвидима среда 
на конфронтационни отношения, надхвърлящи и наци
оналните граници.

Глобализацията като доминираща тенденция не носи 
автоматично просперитет и благополучие на човечество
то, но, за сметка на това, предпоставя несигурност и опас
ности от един нов, доста анархистичен, а и все по- 
несигурен свят, в който социалните противоречия, нера
венствата и хаосът динамично ще се задълбочават12.

В настоящите реалности лидерът работи и въздейства в 
условията на влияния на глобална пазарна икономика, коя
то е все повече извън контрола на отделните държави и 
техните обединения13. Влиянието на тази икономика се обу
славя от диктата на финансови корпорации, а парадигмите и 
пренебрегват факта на запазване на важни характеристики 
на досегашната система, като се започне от базисни особе
ности на икономическото и социално развитие, и се стигне 
до продължаващото съществуване на човечеството в рам
ките на различни държави. Всяка от тези две основни тези 
отразява определени измерения на извършващите се днес 
процеси в световен план. Всяка от тях отразява различни 
страни на сложни и намиращи се в развитие реалности. В 
тях се преплитат опити на отделни държави да се върнат 
към предходни форми на държавна затвореност и политика,

12 Yukl, G. Leadership in organization, Prentice Hall, 2010.
13 Шейн, Эд. Организационная культура и лидерство. Питер, изд. 

„Мысль", 2007.
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и процеси на интернационализация и глобализация. Чове
чеството живее в непредвидима среда на конфронтационни 
отношения, надхвърлящи националните граници. Същест
вуващата реалност на все по-динамично разгръщане на 
дейности на официално изявени терористични групи и ор
ганизации поставя пред смисъла и значението на лидерст
вото, борещо се с тероризма, изключително трудни задачи. 
Затова и разрешаването на тенденцията на ескалация на 
конфликтите, в т.ч. и бежанските, може да се разреши само 
чрез спешно и мащабно провеждане и утварждаване на ис
тинска демократизация и хуманизация на света, Европа и 
отделни национални държави, чрез мирно съжителство и 
полезно взаимодействие между различни идентичности. 
Ако това не се случи, бежанските процеси ще продължат и 
ще усложнят живота ни!
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НЯКОИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
НА МИГРАЦИИТЕ И РЕГУЛИРАНЕТО ИМ

Проф., д-р Дончо Конакчиев

В проблематиката на миграциите има множество проб
леми, сред които могат да се откроят три взаимосвързани, 
имащи директно отношение към възможностите за ефек
тивна регулация:

-  първо, доколко е обективен характерът на миграци
онните процеси и кои са главните фактори, които ги опре
делят;

-  второ, сложността на въздействието на миграциите по 
линията на системата от положителни и отрицателни ефекти;

-  трето, възможностите за въздействие на миграциите.
* * *

ПЪРВО. Човекът и групите хора винаги са се движели, 
движат се и ще се движат. Тези движения, наричани мигра
ции, биват епизодични, периодични и ежедневни, сезонни, 
възвратни и безвъзвратни, индивидуални и групови, орга
низирани и неорганизирани, легални и нелегални.1 Явлени
ето е сложно и обективно присъщо на човешката цивилиза
ция от възникването й. Миграциите са един от основните 
видове демографски процеси. Класическото деление на ви
дове демографски процеси е на2:

1 Конакчиев, Д. Обща теория на регионалната икономика, кн. І -  осно
ви, анализ, Варна, 2003, ВСУ, с. 66.

2 Минков, М. Демография, С., 1999, Албатрос.
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-  естествено движение (раждания и умирания, семейс- 
твеност);

-  механично движение (миграции);
-  структурни промени (по възраст, пол, расова и етни

ческа принадлежност, език, вероизповедание, икономичес
ка активност, доходи, професионална принадлежност, спо
ред местоживеенето в град или село, образование, здравен 
статус и други).

При това винаги следва да се има предвид, че различните 
специфични демографски процеси са в сложно взаимодейст
вие с прави и обратни връзки помежду си, а и с всички остана
ли процеси в обществото3. От тук следва изводът, че пробле
мите на миграциите винаги трябва да се разглеждат взаимос
вързано с проблемите на другите демографски процеси.

Исторически интензивността на тези движения, на тези 
промени е неравномерна. Има основания за разкриване на 
определена цикличност на процесите, породена предимно 
от демографски и икономически фактори. В зависимост от 
въздействието на сложен комплекс от икономически, поли
тически, природни, психологически и други фактори едни 
или други демографски процеси в определени исторически 
периоди придобиват актуалност на глобално - междуконти- 
нентално, континентално и вътрешно за държавите ниво. 
Така например определени миграции в историята са извес
тни и като преселения на народите. Някои автори разграни
чават три преселения до сега, като първото, довело до па
дането на Рим, наричат Велико преселение на народите.

Силен миграционен поток има към САЩ, предимно от 
страните от Латинска Америка. Не бива да се забравя, че в 
същност формирането на такива водещи в света държави, 
като САЩ, Канада, Австралия и други, е резултат на интен

3 W. Isard Methods of Regional Analysis, New York, 1960.
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зивна миграция от Европа в предходните столетия. Интен
зивна миграция има и между страните от Азия и Океания

В периода след 2010 г. за Европа особена актуалност 
придобива интензивната миграция на хора от Близкия из
ток, от Северна и Централна Африка към икономически раз
витите страни на Стария континент и преди всичко към 
Германия, Великобритания, Франция, Белгия, Скандинавс
ките страни и към някои други държави. Страните от Южна 
и Източна Европа -  Италия, Гърция, България и някои други 
служат предимно за транзитно преминаване на мигрантите. 
Интензивността на този мигрантски поток за година се оце
нява на около и над 1 млн. човека, което може да се приеме 
като сравнително голям мащаб на процеса. Интерес предс
тавлява въпросът защо тези мигранти не се насочват към 
Саудитска арабия и другите страни от Персииския залив, 
след като имат езикова, религиозна, битова и други близос- 
ти с местното население в начина на живот. Не е изключено 
отговорът да е предимно политически, основан на напре
жението в релацията САЩ - Европейски съюз /ЕС/.

Преди това, основно през първите десет години на ХХІ
в., беше наличен и все още е достатъчно интензивен миг- 
рантски поток от някои страни, нови членки на ЕС - Полша, 
България, Румъния, а също и от страни от Западните Балка
ни, към по-развитите страни от Съюза. Интензивността на 
този поток се оценява на около 200-250 хил. човека за годи
на. Възможно е в обозрима переспектива да се формира нов 
значителен миграционен поток от Украйна и Молдова. Не 
бива да се пренебрегва и факта, че в света днес съществуват 
и т.нар. „провалени държави" -  Либия, Сомалия, Мали и дру
ги, които са, но и сигурно ще продължават да са източници 
на интензивна миграция.

Специален интерес представляват причините, които 
предизвикват миграциите. Като се изключат бежанците, ко
ито бягат от страни, в които има военни конфликти или екс
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тремни природни бедствия, в останалите случаи стимулите 
за миграция са породени от различни по характер общест
вено-икономически процеси. Налични са актуални доказа
телства за това, че в основата на миграциите са икономи
чески мотиви (за по-големи доходи, за професионална ка
риера, за работа след безработица и др.)4. Такива са и ос
новните мотиви за интензивната миграция към богатите 
страни на Европа - хората от „бедния Юг" мигрират към „бо
гатия Север". В основата на тези процеси е доминиращата 
глобално през последните десетилетия неолиберална ико
номическа политика, която в редица случаи е доведена до 
пазарен фундаментализъм. Разбира се, тук влияние оказват 
също така и редица психологически фактори, които са свър
зани със солидарността в различни обществени групи.

Вече са налични и глобални промени на климата, които 
също влошават условията на живот предимно в южните 
страни. Тези обективни промени също са или могат да бъдат 
сериозен стимул за масова миграция.

ВТОРО. Миграциите са процеси със сложно въздейст
вие. Повечето разпространявани оценки на тези процеси в 
публичното пространство обикновено са доста едностран
ни. Без да се систематизират и оценят положителните и от
рицателните ефекти за напусканите и приемащите страни, в 
Европа най-често се акцентира например върху:

-  опасност от ислямизация и тероризъм или и двете;
-  промени в трудовите баланси на приемащите страни 

(положителни и отрицателни).
Един опит за системен поглед върху тази проблематика 

за Европа позволява като някои по-характерни за приема
щата страна социално-икономически ефекти да се посочат 
следните:

4 Конакчиев, Д. Обща теория на регионалната икономика, кн. І -  осно
ви, анализ, Варна, 2003, ВСУ, с. 66.
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• положителни:
-  подобряване баланса на трудовите ресурси чрез 

включване на нови контингенти трудоспособно население с 
възможности за производство на продукт;

-  подобряване на възрастовата структура на населени
ето, тъй като имигрантите като правило са в активна, по- 
млада възраст;

-  обогатяване на културното многообразие (т. нар „по- 
ликултурен модел на обществото", срещу който обаче днес 
вече има и доста сериозни възражения).

• отрицателни:
-  мигрантите са носители на чужди интереси и тради

ции -  икономически, културни, морални и т.н., с което нару
шават балансите в обществото;

-  увеличават се потребностите от публични разходи 
(жилища, соц. помощи, здравеопазване, образование, миг
рационни услуги и т.н.), а с това се увеличават и преразпре- 
делителните процеси;

-  налагат се промени в законодателството, които поня
кога предизвикват напрежение в обществото;

-  ускорява се урбанизацията със съответните пробле
ми на градската икономика (транспортна и социална инф
раструктура, терени, гета и т.н.);

-  засилва се неравенството по доходи със съответните 
негативни последици;

-  стимулиране разпространението на някои форми на 
социална патология (криминална престъпност, наркомания, 
просия и други);

-  мигрантите заемат работни места и изместват мест
ните жители от трудовия пазар.

Налична е и система от ефекти за отдаващата страна:
• положителни:
-  намаляване нивото на безработица (без това да е
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свързано с увеличаване на числеността на заетите);
-  трансфери на капитали за подпомагане на роднини, а 

понякога и просто за инвестиции;
-  облекчаване на жилищните проблеми (при цялата 

специфика на този проблем в различните страни).
• отрицателни:
-  намаляване на трудовия ресурс в момента на мигра

цията и в переспектива;
-  влошаване на възрастовата структура на населението 

със съответното отражение върху естественото възпроиз
водство.

Посочената система от различни ефекти от интензивна
та миграция в Европа е примерна и в никакъв случай не 
претендира за изчерпателност. Тя може да се допълва и 
конкретизира. Целта е обаче по-скоро вниманието да се на
сочи към многобразието на ефектите, тяхната свързаност и 
сложността на проблематиката. Тази сложност е и един от 
проблемите, които затрудняват отговора на въпроса дали 
миграции от разглеждания вид могат да се регулират изоб
що и ако могат -  то от кого и до каква степен.

ТРЕТО. От обективния характер на причините следва, че 
опитите за регулация на миграцията с административно- 
принудителни мерки от вида на телени огради, селективен 
подбор на допусканите имигранти и др. подобни не могат да 
бъдат достатъчно ефективни, тъй като не въздействат на ос
новните фактори, породили миграцията.

Към ООН има специално назначен Комисар по пробле
мите на бежанците, но ефективно въздействие върху акту
алните процеси в Европа от тази институция липсва.

През 1951 г. е създадена Международна организация 
по миграцията /МОМ/ с над 290 офиса в целия свят, в рабо
тата на която вземат участие над 120 държави. България е
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ратифицирала Конституцията на организацията, а и е член 
на МОМ от 1994 г.5 Организацията се занимава с оказване на 
такива международни услуги, свързани с организираното 
протичане на миграционните процеси, като:

-  подпомагане и организиране на планирана миграция 
чрез осигуряване на необходимите услуги в приемащите 
държави и държавите, източници на миграция;

-  организиране трансфера на квалифицирани човешки 
ресурси за подпомагане икономическото, социалното и кул- 
турното развитие на приемащите страни;

-  осъществяване на организиран трансфер и интегри
ране на бежанци, преселени и други лица, принудени да на
пуснат родните си места;

-  координиране международната дейност в областта 
на миграцията.

Днес обаче няма достатъчно основания дейността на 
МОМ да бъде оценена като достатъчно ефективна, поне що 
се отнася до интензивната миграция към развитите страни в 
Европа. Липсват действащи координиращи механизми за 
глобална икономическа политика. Въпросът защо е така се 
нуждае от отговор. От отговор се нуждае и по-общият въп
рос -  доколко политиците и особено тези от ЕС бяха подгот
вени да посрещнат предизвикателствата на интензивната 
миграция. Симптомите бяха ясни достатъчно рано, но сво
евременна реакция липсваше, било поради некомпетент
ност или пък поради умишлено затваряне на очите. Липсва
ха и всякакви превантивни действия.

Въпросът за намаляването на различията между „бога
тия Север" и „бедния Юг" многократно е поставян в различ
ни форми за решаване на глобално ниво в ООН, ЕС и на дру
ги места. Съвременното устройство и функциониране на

5 Конституция на Международната организация по миграция, ДВ, бр. 25 
от 1994 г.
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света с лидерство на САЩ и доминиране на неолибералната 
икономическа политика, обаче, не дава основания да се 
очаква възприемането и приложението на конструктивен 
подход, който би довел до намаляване на тези различия.

Показателен актуален пример е проведената от ООН в 
началото на м. декември 2015 г. Конференция за климата в 
Париж, в която взеха участие 150 държавни и правителстве
ни ръководители и делегати от 195 държави от целия свят. 
Основните отрицателни въздействия върху климата на Зе
мята са породени от икономиката -  добив на суровини, 
промишленост, транспорт и т.н. На тази конференция се из
несоха данни, че 48-те най-бедни страни в света трябва да 
съберат за периода 2020 - 2030 г. над 1 трлн. щатски долара, 
за да изпълнят поставените цели за борба с промените на 
климата. Повече от ясно е, че тези държави изобщо не раз
полагат с такъв собствен финансов ресурс, а пък и готовност 
за международно финансиране в достатъчен размер няма - 
обсъжда се помощ само от 100 млн. щатски долара.

Предложените постановки налагат при търсенето на 
решения вниманието да се насочи към координирано въз
действие върху трите етапа на миграционния процес:

-  подготвителна фаза (начална) -  въздействие върху 
факторите в отдаващите страни, които възбуждат миграция, 
с цел ограничаване на влиянието им. Приоритет тук следва 
да бъде стимулирането на икономически растеж.

-  основна фаза (реализация) -  селекция на бежанци и 
икономически мигранти, сигурност на държавните граници, 
намаляване рисковете за живота при придвижването на 
мигрантите и т.н.

-  адаптация -  въздействие в приемащата страна със 
широк спектър икономически, социални, културни, урба
нистични и др. мероприятия, обезателно регламентирани 
нормативно и възприемани от по-голямата част от местното 
население.

279



ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

Само системните въздействия върху трите фази могат 
да доведат до положителни резултати. Големият въпрос 
обаче е от кои институции реално зависи ефективността на 
действията за регулация на миграциите в сегашния истори
чески момент, а и кои от тях могат и трябва да предприемат 
такива действия? Преди всичко, това е правителството на 
САЩ, което трябва да осъзнае грешките си от намесата във 
вътрешните работи на други държави („Арабската пролет", 
износът на демокрация -  в Ирак, Афганистан и другаде), да 
преустанови тази практика и поне частично да компенсира 
нанесените икономически поражения. Едновременно с това 
избирателите в ЕС на демократични избори да потърсят от
говорност от ръководителите на Съюза, като предизвикат 
промяна на участието му в глобалната политика на ниво 
САЩ и Евроазиатски съюз.

Изказаните мисли нямат претенции за изчерпателност 
и категоричност. Те по-скоро имат за цел да привлекат вни
манието към сложността на въпроса и необходимостта при 
търсенето на решение да се прилага системен подход.
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„ИКОНОМИЗИРАНЕТО" НА ПРИНУДИТЕЛНАТА 
МИГРАЦИЯ: АНАЛИЗ НА МОТИВАЦИЯТА

Докторант Пепа Петкова

Принудителната миграция е изключително сложно за 
обяснение и прогнозиране явление на днешния несигурен 
свят. В последните няколко години нейните различни видо
ве (бежанци от войни и конфликти, мигранти по икономи
чески и социални причини, принудително преместване и 
трафик на хора) наброяват повече от 200 милиона души1. По 
данни на Върховния комисариат за бежанците при ООН за 
последните няколко години само хората, напуснали своите 
домове, бягайки от войни и конфликти са нараснали с около 
60 милиона2.

Днешният Европейски Запад има твърде противоречи
во отношение към бежанците и към принудителната мигра
ция въобще - от една страна, той има потребност от нискок
валифицирана работна ръка, която не може да удовлетвори 
с помощта на неговото собствено население и затова кани 
мигрантите, прикривайки се с либералните пози на Ангела 
Меркел, а от друга, в западните страни се зараждат вълни от 
нетолерантност, националистическо ограждане и призиви 
за спасяване на европейската цивилизация от „нашествени
ците". Към това може да се допълни и обстоятелството, че 
потребностите на развитите страни са предимно от образо

1 Delgado Wise, R. The Migration and Labor Question Today: Imperialism, 
Unequal Development, and Forced Migration, Monthly Review, 2013, 
Volume 64, Issue 09;

2 Как ЕС се превърна в непревземаема крепост за бежанците - В: „Сега" 
N 219, September 2014 (http://www.segabg.com/article.php?id=718078).
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вани и подготвени хора, знаещи съответния език, а не от 
бедни и необразовани. И двата вида мигранти обаче оказват 
влияние за промяна на социалните и икономическите осно
ви на социалната система.

„Икономизацията" на принудителната миграция се 
свежда до нейното третиране като заплаха за благосъстоя
нието на обществото на приемащата държава. Това води до 
разпространение на политики на страх и контролиране на 
имигрантите3. Политиките на страх се утвърждават най-вече 
от националистическите партии и движения на Запад, от ме
диите и от някои представители на политическия елит. Те са 
насочени към изземването на инициативата за администри
ране на включването и изключването в обществото на прие
мащата държава. Тази тенденция допълнително налива гла
сове на силите, които поставят на преразглеждане основите 
на днешния ЕС в посока на един по-слаб съюз на самостоя
телни национални държави. В този доклад обаче ще очерта
ем още поне четири актуални смисъла на това понятие.

Вторият е свързан с желанието на корпоративните 
елити да намалят цените на труда и социалните придо
бивки в развитите западни държави като „поканят" имигран
ти под благовиден предлог. Ако за мястото на немския ра
ботник чакат поне десет мигранти, няма как неговото зап
лащане да запази висока стойност. Особено при недоста
тъчна квалификация и образование. Тези мотиви на Меркел 
и политическият елит на Германия бяха коментирани в ме
диите и от десни европейски политици като Марин льо Пен4. 
Проблемът е обаче, че новодошлите „европейски граждани"

3 Huysmans, Jef. The Politics of Insecurity. Fear, Migration and Asylum in the EU, 
UK: Routledge, 2006, p. 52.

4 Льо Пен, Марин. Германия събира не бежанци, а роби -  В: 
Mediapool.bg, 2015, (http://www.mediapool.bg/marin-lyo-pen-germaniya- 
sabira-ne-bezhantsi-a-robi-news238897.html)
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идват с намерение да се ползват от германската социална 
система, а не да работят и да полагат усилия да се интегри
рат. Което не важи за предишната вълна мигранти, които 
отидоха да работят на Запад от страните от Източна Европа.

На фона на тази двулична тактика неприемането на 
България и Румъния в „Шенгенската" зона продължава да 
изглежда като подигравка. Сега дори и да стане това самата 
зона е на път да изчезне. Както двулично е и съпоставянето 
на сегашната „бежанска вълна" с масовото приемане на 
мигранти в Западна Европа след краха на социализма в Из
точна Европа. Статистиката показва ръст на данъчните при
ходи в Англия още през 2004 г., когато тази врата бе отворе
на. Тогава в Европа дойдоха образовани и активни хора, 
подготвени от системи с традиционно силни традиции в об
разованието и културата.

Трябва да се каже обаче, че участващите в настоящите 
вълни на нелегалната миграция млади хора от бедните и ра
зорени страни не могат да бъдат интегрирани в западното 
общество; то се изправя пред голям риск от тероризъм и 
бум на престъпността. Това се дължи на факта, че става дума 
предимно за необразовани хора, в много случаи и за рели
гиозни радикали, което им пречи да преодолеят културните 
различия и да се адаптират. Смесен е и техния състав като 
сирийците и хората, бягащи от региони с войни съвсем не са 
мнозинство. Те са между 20 и 30% като сред вълната има хо
ра от Косово, от страни от Средния Изток, където няма кон
фликти, от неангажирани в конфликти страни от Африка ка
то Нигер и Алжир. Някои страни в ЕС вече осъзнават мащаба 
на проблема и предлагат да се обявят някои от тези страни 
за сигурни, за да може да върнат емигрантите от тях.

Третият смисъл на „икономизацията" изисква да въве
дем понятието „контролирана миграция". То е свързано с 
принудителното преместване на хора, но се прави от опре
делени държави или организации в името на политически и
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икономически интереси, а не за да ги отдалечи от регионите 
на военни конфликти или подпомогне по някакъв начин. 
Това явление може да бъде онагледено с изпускането на по
вече от милион мигранти от лагерите в Турция и Йордания 
през 2015 г., които бяха насочени към страните от Западна 
Европа през Балканите и Средиземно море. Политическите 
цели на Турция и нейните съюзници в Близкия изток -  Катар 
и Саудитска Арабия бяха да се извоюва разрешение и подк
репа от объркания Европейски съюз за завземане на „сво- 
бодна зона" в Сирия, която да бъде контролирана от подчи
нените им „опозиционни сили" и да приеме останалите бе
жанци от турските лагери. Тази зона от временна трябва да 
се превърне в постоянна и да се разшири до Кюрдската Ав
тономия в Ирак, за да „погълне" тамошните природни богат
ства и да приюти бъдещ газопровод от сунитските монархии 
през Турция към Европа. Затова и последните финансираха 
трудния път на мигрантите от лагерите през Западните Бал
кани към поканилата ги Германия.

Самата Турция поиска и успешно използва „бежанския 
проблем" на Европа и за друга голяма политическа цел освен 
разширението -  рестарт на нейното присъединяване към ЕС 
като „добрата воля" ще бъде демонстрирана с либерализи
ране на визовия режим за турците от есента на тази година. 
Така „контролираната миграция" доведе до поне частичен 
успех усилията на нашите южни съседи, ознаменуван на сре
щата Турция-ЕС в края на миналата година. Все още активен 
стои планът за „свободна зона" в Сирия. Можем да предпо
ложим, че Турция ще бъде по някакъв начин възнаградена, 
особено във връзка с нейните усилия да предотврати реани
мирането на проекта за независима кюрдска държава.

Четвъртият смисъл на „икономизирането" на прину
дителната миграция е тясно свързан с нейното третиране 
като заплаха за сигурността на западните общества („секю- 
ритизация" в термините на Копенхагенската школа в науки
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те за сигурността) и се използва за възхода на националис
тическите партии в Европа, както и за поощряване на опи
тите на редица страни да се „оградят" и да вървят към един 
по-хлабав ЕС като „Европа на отечествата". Словакия даде на 
международен съд „квотите" за разпределение на „бежан
ци" на Меркел, Унгария бързо изгради ограда срещу тях и се 
обяви рязко срещу „нашествието". В Полша също доминират 
антибежанските настроения, а новото правителство на 
„Право и справедливост" върви заедно с унгарците, чехите и 
словаците срещу инициативите на Меркел и Оланд. Редица 
страни като Гърция, Македония и Сърбия „отвориха" грани
ците си, за да подпомогнат пътя на „бежанците" към сърцето 
на Европа и така се освободиха от отговорността. Страните 
от Централна Европа и техните отговорни политици наме
риха в миграцията повод да преосмислят своите отношения 
с доминиращите страни в ЕС (Германия, Франция), да потър
сят нови пътища за отстояване на своите национални инте
реси и да защитят своите граждани.

Към този четвърти смисъл се отнасят и интерпретации
те, че САЩ чрез бежанската криза се опитват да създадат си
туация на хаос в Европа, за да ограничат претенциите на ЕС 
за световно влияние и да контролират европейските елити.5 
С това може да се обяснят и обърканите реакции на евро
пейските лидери по отношение на мерките за ограничаване 
на нелегалната миграция. В този контекст и самостоятелната 
позиция на страните от Вишеградската четворка начело с 
Унгария може да се определи като добра опция за форми
ране на нова политика на ЕС.

Петият смисъл на „икономизирането" на принудителна

5 САЩ се стремят да контролират европейските елити чрез бежанската 
криза (Интервю с Андрей Корибко за иранската агенция Fars) -  В: сп. 
A-specto, 21.09.2015 (http://a-specto.bg/sasht-se-stremyat-da-kontrolirat- 
evropeyskite-eliti-chrez-bezhanskata-kriza/)
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та миграция е свързан с нейното интегриране с организира
ната престъпност, от една страна, като тя се превърна в по- 
печеливша от наркобизнеса, и с превръщането и в плашило, 
което, от друга страна, мотивира безогледното харчене на 
средства за „охрана на европейските граници", за проекти за 
интегриране на бежанците и всякакви доходоносни дейности 
в тази посока. Проектът за Международен консорциум от ев
ропейски журналисти „Мигрантски досиета" през 2015 г. спе
чели награда за международно разследване на смъртността 
по европейските граници и за установяване на следите на 
парите около формирането на индустрия, свързана с мигра- 
ционната политика на ЕС. По данни на Der Standard, те устано
виха, че четири водещи европейски оръжейни компании - 
АігЬ^ (доскоро EADS), Thales, Finmeccanica и BAE присъстват 
в списъка на бенефициентите, усвоили общо 225 милиона 
евро в рамките на 39 изследователски проекта за защита на 
европейските граници. Проектът „Умни граници" предвижда 
наливането на над 800 млн. евро, да не говорим за „Хоризонт 
2020"6. Тук можем да прибавим и високата цена на нашата ог
рада по турската граница. Тя бе построена върху 30-тина ки
лометра, но предстои да обхване по-голямо разстояние. 
Трудно е да се прецени доколко тя реално ще може да зат
руднява пътя на нелегалните мигранти. Не можем да посочим 
и колко живота са спестили тези пари при близо 30 000 удаве
ни в Средиземно море от последните няколко години по дан
ни на „Шпигел"7.

В заключение можем да твърдим, че „икономизацията" 
на принудителната миграция отдавна се е превърнала в

6 Черешева, М.По следите на парите или колко струва миграционната 
политика на ЕС? -  В-к „Дневник", 2015. (http://labs.dnevnik.bg/201506/ 
migrant-files)

7 Как ЕС се превърна в непревземаема крепост за бежанците (по мате
риали от сп. „Шпигел") -  В-к „Сега", Брой 5094 (219) 22 Септември 
2014, http://www.segabg.com/article.php?id=718078;
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средство за постигане на нееднозначни политически инте
реси. Ефектите от всичко това са пределно ясни - нови зап
лахи за Европа и нови безперспективни решения на полити
ческия елит.

Ако трябва да се предложи някаква икономически мо
тивирана стратегия за справяне с бежанската криза тя може 
да се опише в няколко основни стъпки:

-  Разделяне на бежанците, на реално преследваните и 
прогонени хора, от икономическите мигранти и незабавно 
връщане на последните в страните, от които идват;

-  Прилагане на всички законови мерки за охрана на 
границите на ЕС, за разбиване на „каналджийския" бизнес и 
за защита на правата на европейските граници срещу вся
какви престъпни посегателства;

-  Постигане на разбирателство между САЩ, Русия, ЕС с 
участието на заинтересуваните страни от региона за неза
бавно ликвидиране на Ислямска държава и омиротворяване 
на Сирия чрез политически процес на основа волята на 
нейните граждани.
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ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ПОМОЩ 
НА ЛИЦА, НАСТАНЕНИ В РЕГИСТРАЦИОННО- 

ПРИЕМАТЕЛЕН. ЦЕНТЪР -  ХАРМАНЛИ, 
КЪМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Доц., д-р Албена Андонова, 
доц., д-р Христина Милчева, 

ас., докторант Надежда Иванова

В днешния глобализиран свят движението на хора и ка
питали се възприема като нормален процес. Миграция от 
една географска точка до друга се определя не само като 
икономически и социален феномен, но и като геополити- 
чески. Засилването на миграцията към държави с развити 
социални системи до преди няколко години се разглеждаше 
като нормален процес, чрез който развитите в икономичес
ки план държави си осигуряваха работна ръка, а по този на
чин и повишаване на благосъстоянието на населението си.

През последната година поради географското си раз
положение Република България е подложена на засилен 
бежански поток от Сирия и мигранти най-често от Афганис
тан и Африка.

Според Закон за убежището и бежанците1 в Чл. 29. (1) 
До влизането в сила на решението по чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 , чл. 
75, ал. 1 или чл. 78 на чужденецът, търсещ закрила, се опре

1 Закон за убежището и бежанците, Обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., пос
ледна поправка 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.
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делят права, като най-важните от тях са точки:
3. на подслон и храна в транзитен или регистрационно- 

приемателен център;
4. на социално подпомагане, психологическа помощ, 

здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безп
латно ползване на медицинско обслужване по реда и в раз
мера, определен за българските граждани2.

Към Държавна агенция за бежанците при Министерски 
съвет3 са разкрити няколко Териториални поделения на 
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет 
/ДАБ/:

1. Регистрационно-приемателен център /РПЦ/- София;
2. Регистрационно-приемателен център -  Харманли;
3. Регистрационно-приемателен център -  с. Баня;
4. Транзитен център - с. Пъстрогор, общ. Свиленград, 

обл. Хасково.
Регистрационно-приемателен център -  Харманли може 

да се определи като един от ключовите за настаняване и ре
гистрация на бежанците поради географското си разполо
жение. Благодарение на добрата организация на ръководс
твото на Държавната агенция за бежанците и с подкрепата 
на Български червен кръст, Районен център по здравеопаз
ване /РЗИ/ гр. Хасково, а също и на ръководството и служи
телите от РПЦ - Харманли на настанените лица се осигурява 
регламентираното в чл. 35 от Закона за здравното осигуря
ване, по-важните точки от което са:

1. Право да получават медицинска помощ в обхвата на 
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюдже
та на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

2 Закона за здравното осигуряване, 1999 г., последно изм. и доп. ДВ. 
бр.98 от 15.12.2015 г.

3 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, писмо изх. 
№ 02-298/22.01.2016.
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2. Право да избират един изпълнител на медицинска 
помощ - общопрактикуващ лекар, лекар по дентална меди
цина (стоматолог) или здравно заведение, сключили дого
вор с Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

3. Право на спешна помощ там, където попаднат.
В частност в РПЦ-Харманли се осигуряват:
• Задължителни медицински прегледи на деца и въз

растни при приемане и настаняване;
• Дванадесет часово медицинско обслужване от лекар 

и стоматолог;
• Имунизации - извършвани от РЗИ, гр. Хасково. Рабо

тата на екипите се затруднява от непознаване на имуниза
циите и имунизацонния календар на Р. България от лицата, 
търсещи международна защита;

• Лектори от неправителствени организации и служи
тели на РПЦ-Харманли активно провеждат здравни беседи 
за правилата и принципите на хигиенните норми и др.

За да се осигури качествена медицинска помощ на нас
танените в центъра, ДАБ с помощта на неправителствени 
организации и Прокредит банк са оборудвали два лекарски 
кабинета и един стоматологичен. За нормалното им функ
циониране са осигурени средства за заплащане на меди
цинските екипи, а и за осигуряване на необходимите консу
мативи и лекарства за лица със специфични нужди. Не бива 
да се пропуска фактът, че е осигурен и специализиран ме
дицински автомобил, изцяло обслужващ лицата настанени в 
РПЦ-Харманли. За здравното обслужване се грижи меди
цински екип от: един лекар, един лекар-педиатър, трима ме
дицински фелдшера и една медицинска сестра.

Въпреки желанието на ръководствата на ДАБ и РПЦ- 
Харманли да приложат в пълен обем здравните услуги рег
ламентирани в нашето законодателство, търсещите между
народна закрила не желаят да упражнят правото си за избор 
на личен лекар.
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Основният проблем в здравното обслужване на лицата, 
настанени в центъра, е липсата на постоянен преводач в ле
карския кабинет, което възпрепятства ефективния процес 
на комуникация между лекар и пациент.

Активно подпомагат дейността на центъра и добровол
ци от БЧК, КАРИТАС, АСЕТ, посолство и ведомства.

В обобщение може да се каже, че активната работа на 
служителите от ДАБ при МС и РПЦ-Xарманли осигурява на
деждно здравно обслужване на лицата, търсещи междуна
родна закрила.
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РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ 
И ПРОБЛЕМЪТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ -  

ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Доц., д.ф.н. Богдана Тодорова

През 2004 г. професорът от университета в Принстън и 
специалист по Близък изток Бърнард Люис направи прогно
за: „Европа ще стане част от западния арабски свят, из
вестен като Магреб", основаваща се на демографски (ниска 
раждаемост и висока смъртност на Стария континент) и 
миграционни тенденции.

Проблемът с бежанците е свързан с положението им в 
миналото, затова и темата на доклада е бежанците „вчера, 
днес и утре“л. Религиозната толерантност е анализирана на 
ниво индивиди и обществени институции, гарантиращи тех
ните права, без да се омаловажи ролята и на важен компо
нент от сигурността, (най-известните маршрути на бежанците 
от Сирия или Ирак преминават през източното Средиземно
морие и през Балканите, а към потока от Африка се прибавя и 
този от гражданската война в Сирия и хилядите бежанци по
търсили убежище в лагерите в Ливан, Йордания и Турция).

Европа ще продължи ли да бъде Европа2, ако бъде засе

1 Бърнард Люис Старият континент става мюсюлмански. В-к „Сега“, 
29.07.2004

2 Европа тук ще се използва условно, защото от една страна са държа
вите, в които пристигат имигранти -  Испания, Италия, Гърция, които 
ги пропускат към Централна и Северна Европа, България и Румъния, 
Полша и Балтийските страни, в които малцина искат да емигрират и 
Германия, Холандия, скандинавските държави, Швейцария и Австрия,
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лена с мюсюлмани, азиатци и африканци? Какво ще я обединя
ва? Безмитната търговия? -  екзистенциални въпроси, повди
гащи и този за толерантността. Толерантни ли сме? Не, не сме 
били в миналото, не сме и днес. Ще припомня факти -  1918-25
г., около 500 000 тракийските бежанци, не изселници, а бежан
ци (част от процесите по масово обезбългаряване на Бело
морска Тракия) напускат домовете си.3 Бягат християни, на 
християнскэ територия. Правата и обезщетенията им и до днес 
нямат решение. Или африканските бежанци от Еритрея, Сома
лия, Нигерия, Гамбия, Судан, Тунис и Либия, които атакуват 
италиянските брегове (казуса Лампедуза -  италианското пра
вителство реши да приложи хода с разрешенията за временно 
пребиваване до шест месеца в шенгенското пространство, но 
Германия, Франиция, Австрия, Холандия, Финландия, Белгия и 
Словакия определиха себе си като „зона на доверие", която 
Италия подкопава), като част от започналия процес по прек
рояване на геополитическите граници и задълбочаващата се 
криза периферия - център.

Толерантни са прогресиращите, а не разпадащите се 
общества. Толерантност има където има социална спойка - 
разединение. Толернатният човек не се страхува. А европе
ецът се страхува, предпочита да говори за политически и 
икономически несправедливости, като причина за потока от 
бежанци, омаловажавайки ролята на религията като фактор 
за прекрояване на света. „Един от най-важните фактори в 
мрежовите войни, чрез който пряко или опосредствено мо
же да се влияе върху социалната и политическа ситуация 
във всяка една страна, е религиозният фактор и лош стра
тег е онзи, който не го използва."4

които всъщност са крайна цел.
3 Според правното определение бежанец е човек, напуснал родината 

си в търсене на убежище от преследване или въоръжен конфликт.
4 http:// www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=5118
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В Полша, лидерът на партия „Право и справедливост", 
бивш министър-председател Ярослав Качински насочи 
дневния ред на правителството към една неотклонна цел: да 
оформи Полша като държава, ръководена от католицизма, 
която отхвърля колкото се може повече съвременния либе
рализъм и западноевропейското влияние.

В същността си ислямът е религия, поощряваща имиг- 
рирането. Ислямският календар започва с преселването на 
Пророка Мохамед от Мека в Медина. През вековете мюсюл
маните са били асоциирани с имигрантските и търговски 
вълни, разпространили исляма по света. Едни от най-го
лемите премествания на хора, са тези на мюсюлмани от Ин
дия в Пакистан, на мюсюлмани от Палестина, и в съседните 
страни, но и по целия свят.

Общият богослужебен език, Коранът и хадисите сплотя
ват общността от вярващи, карат я да се чувства като „у дома" 
(дори на нов континент), като едно цяло, което може да се 
изправи срещу чуждата култура (християнска, светска) и да 
участва във формиране на ислямска държава/империя (спо
делена от мюсюлманските общности,), демонстрирайки една 
от най-важните социални функции на религията -  интегри
ращата (формиране на единен и устойчив социален органи
зъм). Разликата в подходите към тях (забрана или огранича
ване на броя им) може да се обясни с несъвпадане на култур
ните традиции и представите за морал, с нееднозначното 
разбиране на отношението религия - права и мястото и в со- 
циално-нормативната система, с различното място, което за
емат верските ценности в обществено-политическия живот 
(нюансите при третиране светския характер на държавата и 
влиянието на секуларизма върху обществото), с отношението 
към религиозните символи и носенето им на публични места, 
с това къде са границите на светската държава и кое е това, 
което ги нарушава, а това води и до взимане на неадекватни 
правни решения.
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Днес осезаемо се конкурират ислямската и европейска 
социално-нормативни култури. В Европа и в ислямския свят 
съотношението „права - религия - културни традиции" за
виси от множество фактори и специфики на обществото. За
конодателството на редица мюсюлмански страни предвиж
да носене на отговорност за богохулство (наказателен ко
декс на Пакистан), за обида на религиозни символи, посега
телство върху честта и достойнството на божиите пратени
ци, включително спрямо Пророка Мохамед (в Кувейт, закон 
забранява на медиите да публикуват материали, оскърбя
ващи Пророка и членове на семейството му). Спорното но
сене на хиджаб в редица европейски страни от мюсюлмани 
се третира не просто като религиозен и политически сим
вол, а за елемент от поклонението към Аллах и шариатските 
закони, като неотменен елемент от предписанията на исля
ма. Принудата мюсюлманките да не носят хиджаб е посега
телство над тяхната чест и права, от ислямска гледна точка; 
за европейците е нищожна цена за предоставените блага - 
образование, жителство, работа в държавни институции. 
Аргументите за/против носенето на хиджаб (бурка, никаб) 
отразяват принципни различия между европейската и мю
сюлманска социално-нормативна култура, съотнасяне 
на религия, права и културна традиция. Мюсюлманите 
нямат желание да се интегрират към европейския културно- 
цивилизационен модел. Европейците демонстрират стигма- 
тизация спрямо мюсюлманите. Ако европейците могат да са 
вярващи без принадлежност, за мюсюлманите това е невъз
можно. Ислямската концепция за човешки права и свободи 
тръгва от приниципа за единобожие (таухид) и не поставя 
граница между светско и сакрално, между право и религия. 
Допускането на определени различия се третира като приз
наване на религиозни граници на правните норми, в т.ч. те
зи, засягащи свободата и правата на личността. Там, където 
европеецът не вижда конфликт, за мюсюлманина може да
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има труден избор. За европейците отказът от забулване е 
въплащение на принципите на френската революция -  сво
бода, равенство, братство; за мюсюлманите това е предател
ство спрямо тези принципи. И двете страни апелират към 
различни ценности и критерии, към такива, които са прио
ритет за самите тях. Европейското съзнание е насочено към 
правото; мюсюлманското - към религиозните норми и пос- 
тулати; първото схваща исляма като верски феномен, отделя 
го от светското; за второто такава дилема няма, „привати
зация на религията" е невъзможна.

Проблемът е не само в различното разбиране на отно
шението религия - права, а и в отказа да се използват ис
лямските авторитети и източници. Например, гледната точ
ка на мюсюлманите спрямо носенето на хиджаб не е едноз
начна. В съвременната правна ислямска мисъл има различ
ни становища. Голяма част от авторитетите юристи не смя
тат носенето на хиджаб за религиозно задължение, а за тра
диция, отнасяща се до светската страна на въпроса. Има и 
друго виждане: носенето е в унисон с култовите предписа
ния на исляма. За европейското общество тези различия ос
тават чужди и далечни. То стереотипно приема всичко свър
зано с исляма в качеството му само на атрибут на религия, 
заплашваща християнските ценности. Съблюдаването на 
религиозните практики се разглежда като нарушаване 
принципите на светския характер на държавата; не се отчи
та фактът, че в мюсюлманското съзнание такива различия 
липсват. Носенето на хиджаб във френските училища е заб
ранено със закон (белгийският закон забранява носенето на 
никаб); това решение не почива на правни критерии, а на 
оценката на френското общество, че забулването е признак 
за принадлежност към исляма, като религия. В законодател
ните мерки, предприети към бежанците мюсюлмани в Евро
па, не се взимат под внимание критериите за нравственост и 
силата на традициите. Европейското право не е изцяло об
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вързано с морала и нерядко това води до решения, изрядни 
в правен аспект, но можещи да са негативно оценени от 
гледна точка на морала (случаят с датските карикатури - 
2005, с тези в „Шарли Ебдо" -  2015 г.).5 Европейският рели
гиозен плурализъм способства „пазарното" разбиране за 
вярата; тя се приравнява на стока, чийто избор е според 
потребностите и нуждите на индивида. Приватизацията на 
религията в Европа доведе до загуба целостта на религиоз
ната общност, загуба на вяра в авторитетите, съмнения в ис- 
тиността на доктрината.

Религия, към която европейците не могат да са толерант
ни, защото в някои ситуации, свързани с исляма и мюсюлман
ските общности в Европа, правото е в конфликт с полити
ческата целесъобразност. И в миналото, и днес приемаме 
мюсюлмани, не защото сме толерантни, а понеже Европа има 
нужда от работна ръка. Да си припомним ролята на МВФ за 
Турция, чрез която тя получи достъп до европейските пазари, 
в т. ч. до германския пазар на труда. Толерирайки своите 
имигранти, Европа не ги интегрира в местните общества, а из
бра да представи разнообразието от отделни културни иден
тичности за обща европейска ценност, вярвайки, че, като де
легира малко повече свободи и права, тази маса от хора ще 
потъне в социалната тъкан, ще внимава да не създава проб
леми на Стария континент. Европа създаде термина „култу
рен релативизъм", пласира ценности като толерантност, рав
ноправие, независимост. Това и помогна да забрави за коло
ниалните си грешки, а в същото време конструира арени за 
сблъсъци на ценостите на традиционното и модерно общест
во. Европа дари своите имигранти само с права (остават 
проблеми вътре в самата мюсюлманска общност), не и със за
дължения. Тя води политика на толериране различията на от

5 Пост, Р. Религия и свобода слова: изображения пророка Мухаммеда// 
Сравнительное конституционное обозрение, 2006 №3, (56), с. 59.
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делни културни групи; политика, справедлива от нормативна 
гледна точка, но и криеща риск от сблъсък на европейския с 
мюсюлманския манталитет, на традиции, култури и социално- 
нормативни ориентири, риск от противопоставяния и разде
ления на фона на наличните етнически, културни и социално- 
икономически различия между местните и новодошлите. 
Сблъсквайки се с особеностите на чуждата религия/култура, 
Европа избра пътя на фалшификация - на език и смисъла като 
част от подмяната на един с друг метанаратив,6 така както за
мени един проект с друг - проектът „Mare Nostrum" (привлича
не на кораби на ВМС за спасяване на бедстващи по море) с 
„Frontex Plus'"7, избягвайки същинските проблеми. А това пов
дига важни въпроси: кой има право да говори за исляма и кой 
най-добре го интерпретира -  секуларистът, реформистът, ис- 
лямистът или антимюсюлманинът? Натрупването на бариери 
пред хора, живеещи в бедност и социално изключване, води 
до маргинализиране, периферно участие на тези хора в уп
равлението, дисбаланс в половете, заплаха от ислямски екст
ремизъм, до ръст на расизъм и ксенофобия в граждански дви
жения, които битуват извън социално структурираните про
цеси. Европейските политици спекулират с броя на мюсюлма
ните, за да спечелят поддръжка от националистически наст
роените слоеве по време на избори. Мюсюлманските лидери 
правят това с цел да легитимират мюсюлманското присъствие 
на Стария континент. Постоянно се говори за демографски 
срив на християнското население (по прогноза на ООН през 
2050 г. европейското население ще спадне с 14%, на фона на 
растяща имиграция на мюсюлмани, използващи конфликта в 
Сирия и на потенциалната тенденция от влизане на Турция с

6 Тодорова, Б. Ислямският фактор в България и Европа. Тенденции и 
предизвикателства, С., „Авангард Прима", 2015, с. 39 и 40

7 http://bulgarian.ruvr.ru/2014_10_08/Bezhanci-Izmiva-li-si-Evropa-rcete- 
7130
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70 мил.души население в ЕС) и в същото време отсъстват по
литики за справяне с демографската криза.

Устойчивостта на мюсюлманската миграция е предвиди
ма; неин двигател е желанието за по-добър живот. „Мюсюл
манската имиграция на Запад е потвърждение за криза, тя е 
резултат от асиметрия на икономическите възможности 
на Запада и исляма."8 Безспорна ще е промяната на демог
рафския баланс в полза на мюсюлманското население, но ра- 
дикално настроените среди не бива да ползват тази тенден
ция, трансформирайки я в политически фактор за засилване 
на военно-политическия потенциал на мюсюлманите.

В Европа правото се използва за решаване на полити
чески и социални проблеми; получават се правни и социал
ни резултати, често пъти противоположни на очакваното. 
Трудно ще се намери решение за растящото мюсюлманско 
население на нейна територия, ако проблемът не се разгле
да комплексно - нравствено, културно, правно, политичес
ки, социално-психологически. Може да се предотврати кон
фликтът да не прерастне в сблъсък. Толерантността предпо
лага диалог, а пътят към него е дълъг. Двете страни трябва 
да се научат, че интереси и права не се защитават с емоции 
и водени от чувства към другия, нито с аргументите на ули
цата, а с опит за съвместяване на правни аргументи. Евро
пейският съвет по издаване на фетви, като авторитетен ис
лямски институт в Европа, при взимане решение за забрана 
на хиджаба в държавните училища във Франция, постави 
акцент на своите аргументи по проблема без да се интере
сува доколко то е убедително за френските институции и 
общественото мнение във Франция. Не се анализират моти
вите, довели до приемането на този закон, или да се опро
вергаят доводите по юридически път. За сега не се използ

8 Kramer, M. Islam and the West -
http://geocities.com/martinkramerorg/IslamandtheWest.htm (28.04.2013)
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ват различни приоритетни основи на ислямското право и 
законодателство (търсене на компромис, средно положе
ние, отстояване на интереси съобразно мястото, времето, 
обстоятелствата) като превенция срещу конфликти. А то не е 
застинало и динамично се развива във връзка с новите от
ношения, нахлули в живота на мюсюлманите под влияние на 
глобалните процеси и като ответна реакция на обстоятелст
вата, с които се сблъскват като малцинство на Запад. Едно от 
приоритетните направления на съвременното мюсюлманс
ко право е „правото на малцинствата" -  разработени, в 
рамките на шариата, правни проблеми на мюсюлманите, 
намиращи се извън пределите на ислямския свят.

Обаче, ислямското право може да бъде не само опо
нент или противник на универсалните човешки права и сво
боди, но и партньор за преодоляване на архаични традиции 
и обичаи. Напълно възможно е европейското и ислямското 
право взаимно да се допълват.9

Не е ясно коя страна е по-заинтересована от интеграция 
-  европейците или мюсюлманите? Мюсюлманите бежанци в 
Европа обективно са заинтересовани от решаване на проб
лемите им в новата среда, чрез съвременни ислямски правни 
решения - решения, които да предотвратят конфликтите и 
напрежението. Европейските структури, при обосноваване 
на своята позиция в полемиката си с мюсюлманите, трябва да 
се опират не само на полезното за тях, но и на ислямските ар
гументи, използвайки ги за собствен интерес.

Да не се страхуваме да изговорим съществуващата 
принципна разлика относно статута на религията в мюсюл
манския свят и в секуларния Запад. За европейците ислямът е 
заплаха за светските устои на държавността. В мюсюлманския

9 Сюкияйнен, Л. Р. Взаимодействие исламской и европейской пра- 
вовых культур: современный опит//Ежегодник либертарно-юриди- 
ческой теории. Выпуск 2, М., 2009.
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свят, опиращ се на нормите на шариата и фикха (ислямското 
право) ислямът присъства във всички сфери на живота, без 
деление на светска и религиозна страна на човешкия живот. 
Оттук и противоположният подход при правни решения и 
регулиране на мнението по религиозни въпроси. Ако за ев
ропейското съзнание правата и свободите са първични 
спрямо закона, то в ислямското право човешките права не са 
обвързани със съвременното разбиране, а с императивните 
предписания на шариата, определяни от религиозни посту- 
лати. Ако не се направи опит за съвместяване на правните 
аргументи, при демографски показатели, работещи в полза 
на мюсюлманите, предстоящ увеличаващ се поток от имиг
ранти, в контекста на водената от ЕС политика, пътят е само 
един -  този, очертан от Мишел Уелбек в книгата му „Подчи
нение", а всички ние бяхме свидетели на случилото се в Па
риж. И тогава все по-често ще си задаваме въпроса, поставен 
от министър-председателя на Унгария, Виктор Орбан: „Днес 
пред очите ни се осъществява масова миграция, способна да 
промени лицето на европейската цивилизация. Дали евро
пейската цивилизация ще преживее сегашния век?"
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РОЛЯТА НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ 
ПРИ ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

В. КОНТЕКСТА НА НАСТОЯЩАТА 
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКА СИТУТАЦИЯ

Доц., д-р Мариела Модева-Нанкова

Съвременният свят се характеризира с две основни 
тенденции - глобализационни процеси, обхващащи различ
ни сфери на обществения живот, и стремеж към съхранява
не на културната и религиозна идентичност. Те се проявяват 
и в публичните събитийностти и дискурси, свързани с тема
та за бежанските вълни, с не/възможността да се интегрират 
пришълците към културите и начина на живот в приемащи
те ги държави. В същото време дестабилизацията на сигур
ността се обуславя и от „неустойчивото развитие на човеш
ката цивилизация" като цяло, породена от „настъпилите в 
края на XX век глобални промени" по посока на противоре
чиви по своя характер парадигми на универсализиране на 
обществените ценности и икономическото осъществяване 
на растеж. Тези промени раждат множество противоречия, 
заплахи за мира и стабилността на света, съдават условия за 
безпрецедентен дефицит на идеи, концепции и модели за 
обществено развитие1, а някои от тях силно рефлектират и 
върху днешните бежански кризи.

Изграждането на разбирателство и сътрудничество в 
междуконфесионалните отношения в границите на една

1 Гюллен, Ф. М. Към глобална цивилизация на любов и толерантност. 
С., 2008.
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държава е свързано с определени морални принципи. В 
същото време самите религии през историческото си раз
витие неизбежно са участвали в културния и социалния жи
вот на обществото, в което са се развивали. Те са формира
ли определена устойчивост, но и съществуват целесъобраз
но в своите локални граници. Не всичко в историята и живо
та протича по спокоен, нормален, безконфликтен начин. В 
историята на съвместното си съжителство са налице и пе
риоди на конфронтации, а и моменти на взаимна солидар
ност. Тези отношения не могат да бъдат пренебрегнати в 
междуконфесионалния диалог при опазване на културното 
наследство: тяхното правилно разбиране би допринесло за 
„изглаждане на недоразуменията и обединяване на усилия
та на повече хора за взаимно сближаване"2. А това всъщност 
е въпрос, който придобива особена актуалност в контекста 
и на настоящата геостратегическа ситуация.

Дефинициите на културното наследство са доста противо
речиви. Това проличава днес, когато ислямистите дезавуират и 
клеймят всичко, което не отговаря на техните теологични 
представи за културно, цивилизовано, поради което следва да 
се унищожи.

В широк смисъл, културното наследство е свидетелство за 
човешките постижения и взаимовръзки със света, които имат и 
местни измерения и значения, въпреки че по особен начин по
някога въплъщават даже и универсално споделени ценности, 
норми.

Концепцията за наследството е създадена от общност от 
хора, придаващи ценности на съответни обекти, обреди, езици, 
контексти, начини на живот, исторически места, монументални 
сгради и пр. Етикетирането понякога отправя ценностна при
съда, разграничаваща един определен обект от другите, при

2 Колева, Д. Познаваме ли се на Балканите?, Българска виртуална библиоте
ка, http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=88&WorkID=3526&Level=1
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бавяйки ново значение към него. Културното наследство ре
зюмира човешките идентичности, оформяйки и общностните 
такива, и разширява приносите към създаването на социален 
капитал. Много различни културни наследства могат да бъдат 
идентифицирани. Културното разнообразие, което става нова 
форма на капитал, то включва материални (паметници, истори
чески места, културни ландшафти и др.) и нематериални цен
ности (езици, традиции, религии и др.). В условията на взаимно 
проникване на различни културни и социални ценности е акту
ален въпросът за приложението на религиозната толерантност 
в обществото и в диалога между различни конфесии. Глобални
те промени в съвременното общество обединяват, но и разде
лят хората в него. В много случаи бързината им в обществото 
генерира напрежение, блокира живота на национално и рели
гиозно ниво. Заедно с това се интерпретират социокултурни 
традиции и ценности, присъщи на различни общества, култури 
и религии. Тези проблеми се отнасят не само до християнската, 
а до всяка религия. Въпросът за опазването на културното нас
ледство или за неговото разрушаване, разглеждан като функ
ция на религиозната толерантност в междуконфесионалните 
отношения, е особено актуален в най-новата история на Евро
па и в частност на Балканите. Според Д. Колева историята на 
балканските народи е съпроводена от „непрекъснати и разру
шителни войни, от взаимно разпалвана ненавист към съседите. 
Продължилата почти пет столетия Вартоломеева нощ оставя 
неизлечими рани в накърненото национално самочувствие. И 
дали защото тук са си дали среща непримирими цивилизации, 
религии и култури, и дали защото този крехък свят е разпъван 
между Корана и Библията, в началото на новото хилядолетие 
общият европейски дом изглежда по-скоро разрушен, откол
кото съграден"3. През 90-те години Балканите отново се прев

3 Колева, Д. Познаваме ли се на Балканите?, Българска виртуална библиоте
ка, http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=88&WorkID=3526&Level=1
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ръщат в „барутния погреб на Европа". Войната в и разпадът на 
Югославия, насилията и престъпленията в тези събития и отг- 
ласът им по-късно, и бежанските потоци като част от тях се от
разяват върху това наследство. При тези трагични събития са 
разрушени и културни ценности (според оценката на ЮНЕСКО 
са разрушени или повредени 169 паметника на културата само 
в Дубровник). Великолепната петкорабна базилика „Св. Бого
родица Левишка" в Призрен е опожарена. Стенописите, дело 
на прочутите майстори Михаил и Евтихий от началото на ХІѴ в., 
са повредени, може би завинаги. Следите от пожара са видими 
и в притвора. Месец след погромите в Косово през 2004 г., по 
инициатива на генералния секретар на ЮНЕСКО, е изпратена 
мисия, която да установява пораженията върху паметниците на 
културата. Мисията установи, че сред унищожените правос
лавни ценности е и целият комплекс от сгради на Призренската 
архиепископия, голямата възрожденска църква „Св. Никола" в 
Прищина, Девичката обител и още цяла редица средновеков
ни, възрожденски и съвременни православни храмове. Сред 
малкото спасени световни паметници на изкуството са Дечанс- 
ката обител и Печката патриаршия4.

В наши дни такива процеси наблюдаваме в горещи точки 
като Сирия, където над 290 обекта от археологическото и кул- 
турно наследство са засегнати от продължаващия военен 
конфликт, а и на територията, където действа „Ислямска дър
жава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ). Според изкуствоведът Филип 
Зидаров се „разрушава онова, което може да се каже, че е на
чалото на цивилизацията" -  първата градска култура, първият 
уседнал живот със земеделие, първата писменост, първите 
градски структури, които водят до велики държави и велико 
изкуство. Според Харалан Александров посланието на разру
шаването на културните ценности е за власт и сила. Генерал
ният директор на ЮНЕСКО - Ирина Бокова, пояснява, че се

4 http://www.segabg.com/article.php?issueid=2890&sectionid=5&id=0001002
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разрушават ценности, които незаконно се изнасят. Според нея 
световното наследство днес е подложено на атаки. В Сирия, 
Ирак, Либия, Йемен, Мали е налице брутално, преднамерено и 
в безпрецедентен мащаб разрушаване на културни паметници. 
Месопотамия - люлката на човешката цивилизация, бе изпе
пелена. Мосул, Нимрод, Хатра, Алепо, всички, носещи богатст
вото на ислямската мъдрост, сега са бомбардирани или раз
рушавани с чукове5. Древният град Палмира в Сирия, станал 
обект на атаки от ИДИЛ, е включен в списъка на ЮНЕСКО за 
световното наследство като застрашено място през 2013 г. То
зи статут включва всички руини и монументални останки в гра
да, които можеха да бъдат унищожени от новопоявилите се 
„културни разбойници". Впрочем, съвсем организирано разг
рабване и дори унищожение на културно-исторически съкро
вища имаше също и при военната агресия на САЩ в Ирак, като 
част от богатствата на тази страна бяха изнесени, а и предлага
ни на нелегалните борси и аукциони на всевъзможни колек
ционери (на подобни реликви) от цял свят.

Въпросът за значимостта на религиозната толерантност в 
междуконфесионалните отношения се явява и като гарант за 
опазване на културното наследство. Проявата на уважение и 
толерантност между самите конфесии, а и спрямо общностни- 
те нагласи са в основата на тяхното сътрудничество. Между- 
конфесионалният диалог е необходим и неговата значимост се 
свързва с обединяване усилията на всички участници в този 
процес. Все по-рядко проблемите на отделните деноминации 
могат да бъдат решавани локално и изолирано от проблемите 
на обществото, защото те са пряко свързани с него6. Това про
личава особено релефно днес при бежанските вълни, нахлу
ващи в територии със съвсем различна (от тяхната) етническа, 
верска, езикова и цивилизационна история.

5 Пак там.
6 Николова, Е. Етически аспекти на междуконфесионалния диалог. С., 2012.
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Балансираната вътрешно-религиозна дейност на всяко 
изповедание зависи и от съприкосновението му с други верски 
общности, от взаимно практикуване на различни форми на 
сътрудничество. Тя се измерва с мащабите на вътрешна рели
гиозна готовност за диалог. Без желание за диалог и сътрудни
чество между отделните конфесии, между тях и другите сфери 
на културния и социалния живот, взаимодействието между ре
лигиозните общности може да стане причина за верско съпер
ничество или остри вражди7. Още по-неефективен би бил меж- 
дуконфесионалният диалог, ако с различни форми на разгово
ри се остава само на теоретико-познавателно равнище. Прак
тиката изисква върху тези въпроси днес да се разсъждава най- 
вече чрез диалога, който трябва да цели преодоляване на кон
фронтацията на вероизповедна основа и установяване на ве
ротърпимост и толерантност. Вероятно, никой не би оспорил 
факта, че чрез диалога ние се доближаваме до единна морална 
стратегия, ако нашите цели са съвместими с целите на другите 
участници. Междуконфесионалният диалог е ефективен, само 
ако приоритетно се координират различните гледни точки, без 
да се нарушава доктриналната сфера на конфесиите. В него се 
взема предвид личностната и конфесионалната съпричастност, 
способността да се вникне в моралната същност на проблема, 
да се изведат универсалните морални принципи и да се развие 
усет за тяхната практическа приложимост8.

Разсъжденията за видовете толерантност: социална, по
литическа, икономическа, културна или религиозна, в края 
на миналия и началото на този век, придобиват все по- 
голямо значение. Под тяхно въздействие се развиват някои 
сфери на обществения живот, пряко засягащи и опазването

7 Пак там. Това личи ярко днес при мълчанието на редица конфесии и 
църкви в страни от Европа по бежанския въпрос, или спрямо ескала
цията на негативни реакции на миряните към бежанските пришълци.

8 Пак там.
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на културното наследство. Затова въпросът за толерант
ността е свързан с това как (при наличие на дълбоки разли
чия в светогледите си) хората могат да съществуват съвмес
тно и да опазват културните ценности независимо кога и от 
кого са създадени. Толерантността служи в този случай за 
мост, който „да съединява частното с общото, различията с 
единението"9. За жалост, сега относно бежанската криза, 
вместо да се издигат и укрепват подобни мостове, по-често 
и повече се строят стени и прегради, разделящи и противо
поставящи различните идентичности.

Публичната активност на гражданите, техните солидар
ни действия, обединението на общите им усилия в името на 
общото благо и наличието на съдържателен диалог помеж
ду им са немислими без взаимодействие и на религиозни 
институции, които също трябва да проявят висока степен на 
търпимост; нужно е да се признават правата на всеки граж
данин в обществото, в т.ч. на тези с друга култура и религия. 
В конкретния случай толерантността не означава снизходи
телност, а проява на доброжелателство, уважение към раз
личния и готовност за сътрудничество.10 Едва ли обаче това 
се случва при днешните колизии, органични свързани с бе
жанските вълни и събитията в Близкия Изток.

В Декларацията за толерантността, утвърдена на Гене
ралната конференция на ЮНЕСКО на 16 ноември 1995 годи
на, е посочено, че толерантност означава „уважение, прие
мане и разбиране на богатото разнообразие на културите в 
нашия свят, както и способност да се проявяват различните 
човешки индивидуалности"11. В пряка връзка с темата за то

9 Пак там.
10 Гюллен, Ф. М. Към глобална цивилизация на любов и толерантност. 

С., 2008.
11 Колева, Д. Познаваме ли се на Балканите?, Българска виртуална библиоте

ка, http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=88&WorkID=3526&Level=1

308

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=88&WorkID=3526&Level=1


РОЛЯТА НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В...

лерантността и опазването е Конвенцията на ЮНЕСКО за 
защита на културното наследство, в случаи на въоръжен 
конфликт от 1954 г.12.

Толерантността се възприема често не като средство за 
изглаждане на различията между хората, колкото като на
чин, чрез който разногласията да се разрешат. Тя се класи
фицира в две големи групи научни изследвания: теорети
чески и практически13. Първата група съдържа съчинения с 
философски, културологически или социологически харак
тер, които, макар на високо научно ниво, „наблюдават" фе
номена толерантност абстрактно (отчасти умозрително- 
публицистично и дори спекулативно). Научните разработки 
от втората група обаче притежават технологическо-ме- 
тодологически характер и съответно намират по-широко 
практическо (историческо и всекидневно) приложение.

В темата за толерантността в сферата на религията клю
чово място има разбирането за същността на междуконфе- 
сионалния диалог, схващан като най-адекватна форма на 
отношение между различни изповедания, стремящи се към 
постигане на съгласие. За жалост, освен официалните изказ
вания на папата или на други религиозни водачи, местните 
църкви не предприемат сериозни и мащабни мерки във 
връзка с бежанския казус. А като хуманитарен проблем, бе
жанският се нуждае и от конфесионални интервенции.

Толерантността в междуконфесионалният диалог се 
третира в тесен и широк смисъл. В първия тя се разбира ка
то взаимодействие между две и повече религии. Тогава се 
изисква концептуален анализ на формите на сътрудничест

12 Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен 
конфликт, Ратифицирана с Указ № 154 на Президиума на Народното 
събрание от 26.05.1956 г. - Изв., бр. 44 от 1.05.1956 г. В сила за Бълга
рия от 7.1 1.1956 г. Обн. ДВ. бр.24 от 24 Март 1959 г.

13 Николова, Е. Етически аспекти на междуконфесионалния диалог. С., 2012.

309



ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

во, засягащи вътрешноконфесионалните релации, а и с дру
ги изповедания. В широк смисъл толерантността включва 
многолики прояви с вътрешните им отношения: съперни
чества и конфронтации, прояви на търпимост, разбирателс
тво и сътрудничество14. В междуконфесионалния диалог тя 
се отнася до запазване, съхраняване на културните ценнос
ти, без да омаловажава спецификата им. На това ниво се 
стимулира чувството за отговорност и към отделната кул- 
турна ценност, и към културното наследство като достояние 
на човешката цивилизация. Неслучайно разрушаването на 
културни ценности почва с обезценяване на стойността им, 
с изоставяне на грижата за тях. Верската толерантност дава 
шанс да се приемат ценности на различни конфесии, да се 
съхранят и социализират те според международно призна
ти принципи на реставрация и консервация, а и запазвайки 
автентичния им облик. Изборът на методите и средствата за 
съхраняването им е обаче винаги конкретен.

Развитието на човечеството се съпътства от специфич
ните проблеми на отделни народи. Трудностите в решава
нето им са предпоставка за несигурност в бъдещето и на 
обществото, в което възникват, и на църквите, религиозните 
общности, участващи в тези процеси. Тежките проблеми са 
източник на агресия, често насочена към културното нас
ледство. Те засягат живота на хората по свой начин. От тях 
произлиза екзистенциален страх от обезценяване на кул
турните ценности, създадени или унаследени от предишни 
поколения. Затуй промените са най-чувствителни за общ
ности, стремящи се да опазят традиционните си ценности. 
Запазването им обаче не е възможно без общи усилия на 
всички страни. Затова проблеми все още има, и те очакват 
своите значими решения независимо от конфесионалния

14 Гюллен, Ф. М. Към глобална цивилизация на любов и толерантност. 
С., 2008.
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приоритет на едно изповедание спрямо друго15.
Важна задача на всички участници в процеса е да се 

привлече вниманието на институциите и обществото към 
тежките проблеми, свързани с опазване на културното нас
ледство, което е социален, икономически и културен ресурс, 
а оценката му в този контекст е инструмент за по-добро раз
биране значимостта на религиозната толерантност в меж- 
дуконфесионалните отношения, пряко рефлектираща върху 
неговото опазване. Този актуален и съществен въпрос под
лежи и на продължаващо изследване в условията на дина
мичните промени, настъпващи в настоящата геостратеги- 
ческа ситуация в Европа и Близкия изток. А бежанската кри
за също слага особена сянка върху неговото поставяне и 
решение, поради което изисква много по-специални управ- 
ленчески, но също така и обществени усилия и действия.

15 Николова, Е. Етически аспекти на междуконфесионалния диалог. С., 
2012.
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Доц., д-р Емилия В. Маринова

Те са вече тук. Тътенът на избухващите снаряди се пре- 
месва с ритмичното тракане на колелата. Разкривените 
гримаси на ужаса неканени изскачат зад редуващите се 
дървета, миризмата на барут, бензин, стресирана човешка 
плът и още нещо се смесват в парфюма на човешкото не
щастие ...вой, глъч, плач, крясъци, жално прохлипване и 
тежко мълчание се сливат и ечат, ечат в у ш и те .

Те вече са тук и търсят Дом. Нов Дом. Дом, който да ги 
приюти, да ги стопли, да ги огради, да ги съхрани.

Злото, което ги е прогонило от Родния край, ще става 
все по-безлико и размазано, а болката по загубеното -  все 
по-силна, пареща и необятна. Ужасът от преживяното ще се 
преоблече и ще легне в душата им като тежка мъка. Мъка по 
Своето. Надеждата за спасение, подобно на приказните ска- 
зания, ще се удари в земята на настоящето и ще се превърне 
в зъл демон. Демонът на Чуждото.

Мъката по Своя дом, все по-очистена от ръждите на 
злото, се трансформира и придобива очертанията на мечта, 
светла и желана, но и мъчителна. Всичко, свързано с нея, се 
преживява като добро, а всяко, дори и най-малкото посега
телство над нея -  като застрашаващо целостта и зло. В душа
та заживява носталгията, тя завладява чувствата, прояжда 
мисълта, заслепява погледа, води деянията.

Не е възможно да разберем и предвидим събитията и 
тенденциите, свързани с разрастващата се „бежанска кри
за", която разтърсва Европа днес, без да отчитаме социално
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психологическите и морални измерения на създалата се чо
вешка ситуация. Оставяме настрана причините и факторите, 
които предизвикват началните бежански вълни, както и си
лите, които продължават да тласкат стотици хора да напус
нат родните си места и да тръгнат към нови земи, водени 
само от разкази, обещания, очаквания и надежди. Отчитаме 
разноликостта на потоците от хора, устремили се към Евро
па -  по произход, мотивация, социален и икономически ста
тус, яснота и съдържание на целите, мотивираност на избо
ра и т.н. Като цяло в тези потоци се очертават три фракции - 
на бежанците в собствения смисъл на думата (които бягат, 
за да съхранят живота, имуществото си, семейството си, 
честта си, вярата си и т.н. под заплаха и принуда), на иконо
мическите имигранти (които търсят възможности за живот 
при по-висок икономически и социален стандарт) и трета 
група, която е мотивирана от мотиви, различни от първите 
две групи. Интересно е да се изследва как реалните рискове 
в региона си взаимодействат с манипулативните въздейст
вия, за които също може да се предполага, че имат доста 
различен характер, произход и много по-далечни цели.

Настоящият текст коментира процеса на реадаптация 
на първите две групи, които са потеглили по неизвестните 
пътища, а и са водени от принудата -  било то война, насилие 
и агресия, или бедност, несигурност и нищета.

Едва ли, отваряйки широко вратите на Германия, Анге
ла Меркел е очаквала наплив на такова множество от жела
ещи да се възползват от „любезната покана". Някой би казал, 
че проблемът не е количеството. Но това е много сериозна 
заблуда. Защото гъстотата на човешкото струпване е фактор 
на социалната психика, а и на моралното поведение.

Тук се поставя един частен въпрос -  този за носталгия
та1 като фактор, който определя чувствата, нагласите, пове

1 Мизов, М. Носталгията. Размисли и ескизи. С., 2011, Авангард Прима.
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дението и решенията на бежанеца и имигранта, на човека, 
който се е спуснал в неизвестното, за да търси по-добър жи
вот и по-сигурен дом. С много рискове и лишения той е на
мерил временно убежище, но ще може ли той да се почувства 
в своя дом, ще може ли да намери новата си идентичност?

Застанал е пред две идентичности - едната, старата, на
пуснатата, от която е прокуден и втората -  обещаваща си
гурност, спокойствие, просперитет и защитеност.

С времето напуснатото огнище придобива още по-голяма 
ценност, натоварва се с достойнства, най-често преувеличени, 
а понякога -  и измислени. Всяко непризнаване на качествата 
на своето се преживява като грозно посегателство над него, 
извиква най-често сълзи и обида, а при натрупване на събити
ята -  възможно и ярост, гняв, омраза и агресия.

Това общо статукво сплотява единичните субекти, обеди
нява ги в единна имиграционна общност, на основата на спо
делените спомени, преживявания и въжделения за достойнст
вата на загубения роден дом. Подобно на обекта на носталгич
ните преживявания, тази общност придобива особена значи
мост, като се превръща в източник на истини за това кое е 
добро и кое -  зло в живота на всеки един единичен субект. От
стояването на етническата уникалност не само, че е незаоби- 
колимо, но се превръща и в ценностен приоритет.

Парадоксално на началните намерения (да се впишат в 
нова социална среда) единичните имигранти се оказват 
обединени около идеи, които действат срещу тези намере
ния. Те се оказват капсулирани в общности, в които цент
ростремителните сили стават все по-силни, а социалното 
обкръжение се възприема като все по-нежелано и враж
дебно. Нежелани и неприемливи са културните параметри и 
специфика на новата социална среда. Политическият ред, 
традициите, обичаите, културните стереотипи, норми и об
разци, културното рамкиране на социалните роли -  всичко 
не-идентично-със своето се възприема не само като нев-
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нятно и неприемливо, но и като неуважително към майчи
ните културни и морални заръки, като културна (и религи
озна) инвазия, на която трябва да се даде решителен отпор.

Разбира се, тази тенденция може да бъде изразена по- 
слабо или по-силно в зависимост от други фактори, свърза
ни с интензивността и причините за имиграционната вълна, 
числеността и плътността на имиграционното струпване, 
трудовата заетост, образователното ниво и пр. параметри 
на единичните субекти и на социалната общност като цяло. 
Значение има всяка една характеристика - каквито са пре
обладаващите възраст и пол в общността. Огромно значе
ние има разминаването на културните стандарти - колкото е 
по-голяма и категорична тази разлика, толкова по-труден 
става преходът към желаната нова идентичност.

А дали е желана новата идентичност? Или тя е натрапе
на от обстоятелствата? Не са ли твърде много „новите чуж
денци", за които З.Бауман казва, че те, за разлика от своите 
предшественици, които са се стремели да „постигнат култу
рата на другите народи", „се гордеят със собствените си 
традиции и привички, като не се прекланят пред обичаите, 
особеностите и предразсъдъците на приемащите ги страни, 
без да ги считат с нещо за по-добри"2. Мотивацията обаче е 
такъв специфичен фактор, който трябва много внимателно 
да се отчита. Защото има твърде съществена разлика дали 
вписването към новата среда е желано и вътрешно мотиви
рано или пък е натрапено и наложено.

Центростремителните сили, които действат в емигрант
ските общности се отразяват върху процесите на социали
зация към новата социална, политическа и културна среда. 
Проблемите са свързани не толкова със съхраняването на 
културната идентичност, колкото с допълнителните прегра

2 Бауман, З. Индивидуализированное общество. Москва, „Логос", 2005, 
с. 111.
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ди, които се спускат пред ресоциализацията и идентифика
цията -  „никога незавършваща, винаги незавършена, недо
вършена, открита за бъдещето на дейността, в която всички 
ние по необходимост или съзнателно сме въвлечени"3. Мо
тивирани от необходимостта, хората неизменно и още по- 
силно ще търсят в новия дом знаците на родното, за да го 
припознаят като свой.

Важен е и обхватът на идентификационните процеси. 
Според Юрген Хабермас за „търсещите убежище" на преден 
план излиза значението на политическата идентификация с 
новата родина. „Идентичността на политическата общност, 
която не бива да бъде засегната също от имиграцията, пише 
авторът, се крепи най-вече върху правните принципи, за
котвени в политическата култура, а не върху някаква етико- 
културна форма на живот в нейната цялост. Съгласно това от 
имигрантите трябва да се очаква единствено готовността да 
се отдадат на политическата култура на новата си родина, 
без при това да се налага да се отказват от културната форма 
на живот на своя произход. Изискваното политическо окул- 
туряване не се разпростира върху целостта на тяхната соци
ализация."4 Този анализ е публикуван за първи път през 
1991 г., за която са актуални движенията от бедните Източна 
и Южна към Западна Европа, изглеждащи тогава „гигантски". 
И все пак нека да отчетем, че основните маси от търсещи 
ново гражданство са отраснали в условията на европейска
та култура, която, въпреки и богата, и разнообразна да е от
към местна специфики, все пак си остава в рамките на едно 
общо културно пространство, даващо основание да се гово
ри за европейска култура като такава.

3 Бауман, З. Индивидуализированное общество. Москва, „Логос", 2005, 
192.

4 Хабермас, Ю. Гражданство и национална идентичност. -  В: Морал, право 
и демокрация. С., Дом на науките за човека и обществото, 1999, с. 370.
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Няма как да не се запитаме и дали това твърдение оста
ва в сила за настоящия момент, когато Европа се оказва за
лята от потоци хора от Близкия Изток. Дали приобщаването 
на кандидат-европейските нови граждани към политичес
кия ред на държавата приемник е достатъчно условие за 
тяхната успешна интеграция и за новото им европейско ли
це? Готови ли са те политически да приемат европейската 
демокрация като свое политическо кредо. Готови ли са и 
социално, а и духовно за морален избор, но и за автономно 
поведение в условията на не-авторитарно управление? Го
тови ли са за автономен избор в условията на една среда, в 
която политиката не е религия и религията не е политика?

Не можем да не се запитаме дали „политическо убежи
ще", „политическа социализация", „политическо окултуря- 
ване", „политическа култура"5 са базовите понятия - инст
румент за решаване на проблемите на имиграцията в усло
вията на заливащата ни бежанска криза. Не се ли компроме
тира тяхната адекватност от текущите събития?

Моето убеждение е, че непоклатимостта на възгледите 
за частичната социализация като основа на наднационално- 
то гражданство се измества от значението на отношенията, 
ценностите и решенията, основани на взаимното уважение. 
Отношения, в които двустранността и взаимността на соци
алните връзки е не по-малко важно от самото уважение.

Взаимността е двупосочен процес, при който уважени
ето към културните традиции, стереотипи, нагласи, норми, 
стандарти, морални ориентири и пр. на кандидата за ново 
гражданство среща уважението към политическия ред, но и 
към културните и социалните порядки, стереотипи, нагласи, 
норми, стандарти и морални жалони на дома -  приемник. Та

5 Хабермас, Ю. Гражданство и национална идентичност. -  В: Морал, 
право и демокрация. С., Дом на науките за човека и обществото, 1999, 
345-373.
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зи постановка извежда на преден план мотивацията на имиг
ранта, неговата готовност (субективна и обективна) да се 
впише в новата социална и културна среда. Знаем, че много 
наши високо образовани и квалифицирани сънародници на
пуснаха страната, мотивирани на всяка цена да намерят по
добри възможности за самореализация, а и по-висок стан
дарт. Но не всеки от тях се оказа подготвен за начина на жи
вот там. Степента на индивидуална адаптивност също е много 
важен параметър и е добре той да бъде отчитан. Основател
ни са опасенията, че хората, панически напускащи родните 
места, не са готови за спецификите, политическите и култур
ни изисквания към своите граждани на потенциалната нова 
родина. Неподготвеността е така голяма, че е трудно дори 
прочитането на обичайните форми на всекидневно поведе
ние, като на тях се придава несвойствен за местната култур- 
ната среда смисъл. Така отсъствието на ограничения в права
та на гражданите според тяхната сексуална принадлежност, 
което в европейската култура е издигнато в норма (за защита 
от дискриминация), но е и показател за цивилизованост, мо
же да бъде разчетено превратно според речника на телесни
те кодове на културата на Близкия изток.

Ако моделът на частичната (политическа) ресоциализа- 
ция, а с него -  и представата за всесилието на мултикулту- 
рализма са разколебани, то сянката на съмнението пада 
върху свръхценността на културната, религиозната и етни
ческата закрепостеност на кандидат-новите европейски 
граждани и върху приоритета на етно-самосъхранителните 
механизми, които действат при всеки един от тях и в имиг- 
рантските общности като цяло. Разбира се, съмнението не 
означава невъзможност, и добър пример в това отношение 
са гетата в големите европейски градове, стратификацията 
на американските градове, дори териториалните „делиор- 
ман-и" и пътуващи катуни у нас, които са резултат от етни
ческо и културно капсулиране на определени общности.

318



ЗА НОСТАЛгИЯТА И ЗА ВЗАИМНОСТТА

В историята обаче съществуват и примери за обратното
- те са доказателство за жизнеността и жилавостта на цели 
етнически общности (такива са не само арменците), които 
демонстрират своята адаптивност векове наред и успяват да 
отстояват своята автентичност, но без да се конфронтират с 
културната среда, в която са се инкорпорирали. При това го 
правят с достойнство и по начин, будещ уважение.

Едва ли има обща формула на техния успех, но история
та свидетелства, че има значими тенденции, които са пече
ливши - както по отношение на хомогенността и единността 
на обществото, така и в етнокултурен план.

Едната от тях има отношение към успешността, с която 
пришълецът намира своето уникално място в обществото - 
приемник. Бих определила това място като „социална ниша"
- точната социална роля, ангажимент, позиция, с която ин
дивидът и общността, към която е принадлежал, се вписват 
в новата социална среда, заемайки територия, която да от
говаря на неговите въжделения, нагласи и способности, а и 
на потребностите и нуждите на новия социален организъм. 
След голямото турско клане арменските бежанци в Бълга
рия много успешно намират своята социална ниша, като по
емат социалните и професионални ангажименти, свързани с 
развитието на важни и проспериращи занаяти и дейности. В 
историята има и други аналогични позитивни примери.

Друга важна и проверена в историята тенденция е ком
пресирането на етническите и религиозни традиции, нагла
си, регулатори и пр. в рамките на културната интимност. Та
ка социалното пространство се „насича", като в неговите 
рамки се обособяват едни по-тесни пространства на соци- 
алната интимност, нещо като културни (религиозни, етни
чески, родови и пр.) съкровищници, които се съхраняват и 
предават от поколение на поколение. Така общественото 
социално пространство остава свързано с културната ин
тимност, но в същото време е поле за развитие и укрепване
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на общи ценностни приоритети, общи принципи на култур- 
ното съжителство и морални опори на националната иден
тичност на колективното гражданство.

Чрез културната интимност носталгията, която е нато
варена с негативна енергия поради това, че е свързана с 
преживяването на нещо отнето, отминало, далечно, дистан
цирано, но изключително значимо, се трансформира в пози- 
тивно преживяване на гордост, обич и привързаност към 
своя произход; с времето традициите се ритуализират, ис
торията се митологизира, спомените се вграждат в легенди
те и семейните разкази. Онова, което е събуждало само мъ
ка и скръб, възбужда усещането за значимост, историчност 
и континюитет.
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ЕТИКА, НРАВСТВЕНОСТ, НАСИЛИЕ.

Доц., д-р Николай Михайлов

Етиката е философия на правилното човешко съществу
ване, на самоусъвършенстването, на целта и смисъла. Про
блемите тук са повече, ако под проблем разбираме противо
речията не само между понятията. Фундаментът на етиката е 
понятието далеч от истината на логиката и обясненото битие 
на онтоса. Според Аристотел фронезиса е човешка способ
ност за знанието на доброто и злото, възможност да се отде
ля доброто и злото чрез свободен избор и да се постъпва 
съобразно доброто. Според великият гръцки философ всич
ко в природата има цел, всичко се стреми към някакво благо. 
Съответно и целта на етиката е да разкрие кое е благото на 
човешкото поведение. Принципът на доброто, според Ари
стотел, е вложен в човека и може да бъде открит чрез изуча
ване на човешката природа, а също и да бъде достигнат чрез 
поведение в ежедневния живот. Това допускане означава, че 
гръцкият мислител мълчаливо приема, че съществува чо
вешка природа самостойна и различна от тази на всичко ос
танали живи същества. Така философията етика приема, че 
човек съществува и това съществуване е живот заедно със 
смъртта. Човек избира, защото живее, но живее в общество. В 
него човек си поставя два типа главни цели - инструментални 
(цел за постигане на друга цел) и същностни (извършвани за
ради самите тях).1 Аристотел дава пример с войната: целта на

1 Анализ на Аристотеловите схващания, към който се придържаме и 
ние, е направен в интересната книга на Stumpf, S. Socrates to Sartre, 
Mc Graw- Hill, Chicago, 1966.
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войната е мира; от своя страна, мирът е цел, за да се постигне 
благо. Пренесено към човека: добър човек е, който постига 
целта си, т.е. изпълнява функцията си на човек. Смисълът на 
човешкото съществуване не е просто да живее, защото, както 
отбелязва Аристотел, и растенията живеят. Това, което отли
чава човека, е разумният принцип. Човешкото добро е дей
ност на душата в съзвучие с добродетелта. Аристотел под
чертава, че съществуването на човека сам по себе си е не
възможно - „по природа" човек не отделя доброто от злото, 
прави го винаги спрямо някой друг. Аристотел се различава в 
решението на въпроса за природата на доброто от Платон, 
разглеждайки същността на човека като политическо живот
но. Човек по дефиниция е невъзможен вън от обществото. 
Всичките му качества се проявяват по отношение на общест
вото. Важното, което трябва да отбележим обаче, е, че Ари
стотел не говори за Друг човек. Той винаги има пред вид об
ществото, дори добродетелите винаги имат политически ха
рактер. Аристотел прави и уточнението, че добродетелта е 
плод от рационален контрол над страстите. Според него ра
зумът контролира човешкото поведение. Затова, според мен, 
Аристотел е философът на етиката, който поставя големия 
въпрос: Каква е природата на човека, неговата същност и 
свободата му в избора.

Може ли обаче тази свобода на избора и стремеж към 
доброто (като висша морална категория) да се съчетае с на
силието или агресията ? Възможно ли е морално оправда
ние на насилието? Думата „насилие" в английския език носи 
корените на латинския - vis, т.е. сила, и latus, т.е. нося. Значи 
то е онова, което е донесено със сила. Подобна е и етимоло- 
гията на думата в славянските езици, където коренът е сила. 
Насилието винаги се свързва със силата за нещо и следова
телно като такова то е неизменна част от човешкото пове
дение. Насилственото противопостаяне на индивиди, соци
ални групи или цели народи са не само историческо мина
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ло, но и тревожно наше настояще. Със сигурност съвремен
ният морал се е променил много от времето на древногръц
ките мислители. Проблемите обаче на агресията, насилието, 
противопоставянето със сила или изобщо присъствието на 
принуждението в нравствените отношения сякаш се прев
ръщат в норма не само в нравствената сфера на обществото, 
а и в политиката, икономиката, духовния живот и различни
те социални взаимоотношения.

Общото схващане за етиката като специфично знание 
за морала изключва каквото да е обвързване с насилието. 
От появата и етиката твърди, че извършването на добра по
стъпка или добро дело не говори за вроденост на доброде
телите и положителните нравствени качества, а по-скоро за 
предразположеност на човека самостоятелно да твори доб
ро, която се възпитава от обстоятелствата, а често пъти и от 
самия човек. Тази констатация на първите европейски ети- 
ци изключва насилието като някава черта или при опреде
лението на идеала, който може/трябва да задава смисъл на 
нравственото битие на човека.

Съвременната концепция за насилието, както сочи Гу- 
сейнов, е не толкова теоретично знание за самото явление в 
нравствен план, а практически опит със свои характеристи
ки. В него руският академик отбелязва два важни момента. 
Първият е свързан с борбата за справедливост, бих допъл
нил за социална справедливост, понеже в съвременния гло- 
бализиран свят социалните конфликти се увеличават. Спра
ведливостта, както и преди много години, може да бъде пос
тигната само чрез борба, но доколко тази борба може да е 
ненасилствена и адекватна на своите цели? А и какво е мяс
тото на отговорността като морална категория в борба, коя
то по дефиниция включва употребата на сила за постигане 
на някакви цели. В глобализирания свят проблемите на на
силието включват различни страни на политиката, икономи
ката, морала, т.е. почти всички сфери на социалния живот. А
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Хана Аренд сочи, че в съвременния свят, с политическата му 
идея за суверенност на държавите, често пъти суверените
тът означава, че конфликтите с международен характер мо
гат да се решат само с въоръжен конфликт, чрез война.2

В историята на моралната философия са известни раз
лични подходи към изследване на насилието. Както личи и 
от самата дума, то винаги включва някава употреба на сила 
за постигане на различни цели. Въпросът е в това дали всяка 
употреба на сила в поведението, посветено на постигане на 
цели може да се смята за насилие или принуждение, достиг
нато чрез сила.3 Съгласен съм с Гусейнов, че насилието, от 
гледна точка на морала, винаги е тип междучовешки отно
шения, в хода на които едни индивиди и групи хора подчи
няват други и завладяват тяхната свободна воля.4 Или, каза
но с думите на Х. Аренд, „Власт, индивидуална и физическа 
сила, авторитет, насилие - това са само думи, обозначаващи 
средствата, чрез които човек господства над човека".5 Няма 
насилствени отношения, които да не включват и човешки 
опит да се доминира, подчиняват нечии желания, идентич
ност, поведение, воля, мотиви. Това ни изправя пред проб
лема за автономията на човешкото действие, смятано за мо- 
рално. И. Кант например твърди, че без автономия на воля
та, не може да говорим за морално задължение. „Автономи
ята на волята е единственият принцип за всички морални 
закони и съответстващите им задължения; всяка хетероно- 
мия на произволния избор не създава никаква задължител
ност, а по скоро противоречи на нейния принцип и нравст
веността на волята."6 Кант търси нравствения закон, който

2 Аренд, Х. Насилие и политика. С., „Критика и Хуманизъм", 2007, с. 158.
3 В това отношение виж Гусейнов, А. Понятие насилия, 

http://guseinov.ru/publ/nasilie.html, посетено последно 9.02. 2016
4 Пак там.
5 Аренд, Х. Цит. съч. с. 52- 53
6 Кант, И. Собр. соч. в 6 томах, М., т.4, ч.1., 1965, с. 350.
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да подчини човек универсално на два главни принципа -  да 
бъде спазван при всички обстоятелства, и, второ, да се при
лага във всички условия, в които човек се среща с други хо
ра или живи същества. Оттук произтича и изискването на 
Кантовата етика за задължително уважение, запазване на 
самобитността на другите и налагане на принципа за равен
ство между хората.

В историята на етиката има и други подходи, абсолюти- 
зиращи ненасилствените морални системи и изобщо въз
държането от насилие като основна норма, регулираща чо
вешките взаимоотношения. Според някои моралът и наси
лието са иманентно противоположни и взаимно се изключ
ват. Такива етически системи са моралът на будистката ре
лигия, както и на конфуцианството с техните дълбоко ху
манни идеи, според които на никого не дължим неравенст
во или агресия. Подобна е и знаменитата доктрина на Лев 
Толстой за липсата на насилствена съпротива срещу злото. 
Великият руски писател твърди, че в основата на новия, 
християнския морал лежи една от заповедите на Исус Хрис
тос, в която той забранява противопоставянето на злото - 
„не се противете на злия човек.". Списъкът може да бъде и 
продължен. Въпросът е, доколко в едно общество като съв
ременното, където насилието носи социален характер, една 
такава етика може да опише реалните нравствени отноше
ния и да даде достойни мотиви на човешкото поведение?

В книгата си, посветена на насилието, Хана Аренд прави 
проницателно наблюдение, с което разграничава различни 
негови аспекти. „Насилието се отличава с инструменталния 
си характер. Феноменологически то е по-близо до индиви- 
дуалната сила, тъй като оръдията на насилието като всички 
други инструменти са конструирани и се използват за ум
ножаване на естествената сила до момента, когато в пос
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ледния стадий на развитието си ще могат да се заменят"7. В 
изследване, посветено на различни форми на насилието в 
съвременните демокрации, Джон Кийн сочи, че терминът е 
минал през процес на „демократизация".8 Това изменение 
се описва с факта, че понятието сякаш се „разширява", в 
смисъл, че става силно зависимо от контекста, в резултат - 
става подвластно на времето и пространството, в които се 
проявява. Така въпросното понятие получава негативна ко- 
нотация в такива социални области каквито са правото, 
журналистиката, публичните политики или дори всекиднев
ния живот.9

Може ли обаче насилието да бъде само средство, инст
румент за постигане на цели, които могат да бъдат опреде
лени като морално значими? Или, тъкмо напротив, то по оп
ределение трябва да е противоположно на всякаква морал- 
на преценка, доколкото от времето на древните гърци цен
тралното понятие на етиката е доброто, разбирано като вза
имност между хората в обществото? В съвременния свят на
силието често се институционализира, т.е. има различни со
циални институти, които могат да използват насилието леги
тимно, с разрешението на държавата. Държавата и идеоло
гията възпитават новия човек и задават различно съдържа
ние на термина насилие.10

Гусейнов примерно различава няколко подхода при 
определяне на насилието и ненасилието в морален или в 
социален смисъл. Един гледа на ненасилието като на пасив
ност, отсъствие на сила и понякога като на капитулация 
пред несправедливостта. Такъв тип поведение не може да

7 Аренд, Х. Цит. съч. с. 55
8 Keane, J. Violence and democracy, Cambridge University Press, 2004, p. 30
9 Пак там, p. 31
10 Както саркастично пита Славой Жижек : Какво означава да ограбиш 

банка в сравнение с това да основеш банка?
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заслужава нравствено одобрение; то по-скоро заслужава 
негативна морално оценка.11 Руският автор отива и по да
леч: пасивната позиция в отстояването на социални и мо
рални искания по-скоро съдейства за насилието, отколкото 
да го премахва. Затова, ако търсим връзката на ненасилието 
с добродетелта „мъжество", позната ни още от Аристотел, 
може да кажем, че ненасилствената борба свързва мъжест
вото главно с обществената дейност, с борбата за социална 
справедливост.12 Тя е свързана със сила, а силата няма само 
разрушителна форма. Силата е неотменимо свойство на 
личното и социално битие на човека.13 Отстояването на со
циална позиция в един сложен и твърде плуралистичен свят 
изисква нова чувствителност към проблемите за активен 
живот и позиция. Тази позиция се превръща в общо изиск
ване на съврменната нравственост, свързана е и с борбата 
за постигане на социални цели, и с издигането на собствен 
мироглед в свят, базиран на огромни социални неравенства.

11 Гусейнов, А. Этика ненасилия, 
http://guseinov.ru/publ/Ethica_nenasiliya.html, посл. посет. 10.02.2016

12 Пак там
13 Пак там
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СВОБОДАТА НА СЛОВОТО СРЕЩУ РЕЧТА 
НА ОМРАЗАТА: ДИСКРИМИНАЦИЯТА, 

СКРИТА В ДУМИТЕ

Гл. ас., д-р ВЯРА ГАНЧЕВА

Тъмнината не може да прогони тъмнина; 
само светлината може да го направи. 
Омразата не може да прогони омраза; 
само любовта може да го направи.

М. Л. Кинг

Правото на свободно изразяване не е достатъчно за из
граждането на едно демократично и толерантно общество. 
Необходимо е да се знае докъде се разпростира тази свобо
да. Свободата на словото свършва там, където започват дос
тойнството и правото на добро име на другите, зачитането 
на които е също толкова ценно и значимо за демократич
ността на обществото.

Защо и как дискриминацията, скрита в думите, е огра
ничител на правото на свободно изразяване?

Преди да отговоря на този въпрос, ще цитирам две из
следвания. Според първото - национално представително 
проучване, само за една година -  от 2013 до 2014 г., делът на 
тези, които са чували реч на омразата срещу чужденци е на- 
растнал от 5 на 20 %. През 2013 г. обществените групи, към 
които е насочен езикът на омразата, са три - най-често ро- 
ми, но също турци и хомосексуални, но през 2014 г. се от
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крояват вече пет малцинства - роми, турци, хомосексуали
сти, чужденци и мюсюлмани1.

Според второто, проучване на Съвета на Европа, 78% от 
младите хора в Европа ежедневно се срещат с реч на омра
зата в онлайн пространството, насочена към малцинствата - 
роми, имигранти, хора в неравностойно положение, хомо
сексуални или жени, особено тези, които са ангажирани в 
политиката, или в обществения дебат2.

Двете цитирани изследвания съдържат много тревожни 
национални и европейски резултати. Част от данните, които 
те депозират, несъмнено са свързани и с ескалиращия при
ток на бежанци и имигранти към Европа, поради което по
ставят на дневен ред и въпроса за връзката между свобода
та на словото и нарастването на агресивната реторика.

Много често свободата на словото (свободата на изра
зяване) се схваща като едно съвсем неограничено право - 
т.е да говориш и разпространяваш всички свои идеи и мис
ли, без значение дали те засягат или не, или пък в каква сте
пен правата и свободите на останалите.

Но в действителност правото на свободно изразяване 
изобщо не е абсолютно в европейското право. Неговите ог
раничения са традиционно свързани с речта на омразата, 
доколкото свободата на словото не може да бъде използва
на за изразяване на нетолерантност.

Според Европейската конвенция за правата на човека, 
правото на свобода на изразяване може да се ограничава от 
националното законодателство с цел да се защитят „репута

1 Обществени нагласи спрямо речта на омразата в българия през 
2014 г. , Доклад, Институт „Отворено общество" -  София, 
http://osi.bg/downloads/File/2014/Hate_speech_BG_2014.pdf

2 Young people's experience and attitude towards hate speech online, 
Survey results, 2012,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downl
oads/Survey_presentation[1]%20(1).pdf
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цията и правата на други хора", както и „националната си
гурност, териториалната цялост, обществената безопас
ност". В този смисъл е и Препоръката на Съвета на Европа: 
правителствата на държавите членки трябва да създадат 
или да поддържат надеждна правна рамка, която се състои 
от граждански, наказателни и административни разпоредби, 
отнасящи се до речта на омразата, но и която позволява на 
административните или/и на правораздавателните органи 
да балансират във всеки един отделен случай спазването на 
свободата на изразяване със зачитане на уважението към 
човешкото достойнство и със защитата на репутацията или 
правата на другите3.

Има три условия за ограничения в правото на свобода 
на словото, а именно: първо, да са предвидени в съответен 
закон; второ, да преследват легитимни цели /интереси на 
националната и обществената сигурност, териториалната 
цялост, предотвратяване на безредици или престъпления, 
да осигуряват защита на здравето, морала, репутацията, или 
правата на другите, да предотвратяват разкриването на 
секретна информация, да гарантират авторитета и безприс
трастността на правосъдието; и, трето, да са необходими в 
едно демократично общество/да са следствие на належаща 
обществена нужда.

Именно заради изразяването на нетолерантност чрез 
публично слово се допускат ограничения на свободата на 
словото. Дискриминацията чрез думи се счита и оценява ка
то престъпление по чл.162 от Наказателния кодекс -  „Който 
чрез слово, печат или други средства за масова информа
ция, чрез електронни информационни системи или по друг 
начин проповядва или подбужда към дискриминация, наси
лие или омраза, основани на раса, народност или етническа

3 Препоръка № R (97) 20 на Съвета на Европа относно езика на омраза
та и враждебната реч;
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принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една 
до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди 
лева, както и с обществено порицание"4. Условията за огра
ничаване на свободата на словото, са свързани и с: Чл. 164 
НК и Чл. 165 НК, но тривиален е факт обаче, че обикновено 
подобни дела почти не стигат до съдебната зала -  за пет го
дини има 10 осъдени по чл. 162, а по чл 164, за омраза на 
религиозна основа -  нито един5.

Оттук и неизбежното послание: поне досега в условията 
на българския преход словото на омраза е безнаказано, по
ради което нарастват и престъпленията от омраза.

Защо е особено важно това да се знае?
Най-малкото, защото правото е не само сводоба, но съ

що и отговорност!
Правото на свободно изразяване, на свобода на слово

то -  също така е отговорност, а то, както добре се вижда от 
класациите, ни нарежда сред все по-безотговорните.

България сега е на 106-о място по свобода на словото от 
общо 180 страни в света, поне така отчете доклад на "Репор
тери без граници" за 2015 година. Страната ни падна с цели 
шест позиции спрямо миналата година, когато е заемала 100- 
но място в класацията6. Според Фрийдъм хауз, за 2015 г. Бъл
гария също така е на 75 място по свобода на словото7.

Политическият и икономическият натиск върху медии
те, неясната собственост и финансиране, монополизацията

4 Чл. 162. НК (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 
27.05.2011 г.)

5 Димитров, Б. Фасадната правозащитност на българските институции, 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/11/05/2413207_fasadnata_pravoz 
ashtitnost_na_bulgarskite_institucii/

6 REPORTERS WITHOUT BORDERS, 2015 WORLD PRESS INDEX, 
http://index.rsf.org/#!/

7 FREEDOM OF THE PRESS, FREEDOM HOUSE, April 2015, 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FI 
NAL.pdf
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върху цели сектори от пазара, неефективната медийна са
морегулация, неуреденият статут на политическата реклама, 
комерсиализацията, пожълтяването (дори се отбелязва на
личието и на кафяви медии!)... на някога сериозни медии са 
очевадни и одиозни реалности в нашия обществен живот. 
Всичко изброено по-горе обаче илюстрира растящото вло
шаване на медийната среда у нас и отключването на верига 
от процеси, които водят до силно занижаване на журнали
стическите стандарти.

Явно обаче нашата страна съвсем не е изключение, по
неже и в световен план две трети от 180-те страни, включе
ни в изследването на Фрийдъм хауз, също така показват по- 
лоши резултати в сравнение с предишните няколко години. 
В част от тях това се дължи на повишена активност на екст- 
ремистки групи, включително "Ислямска държава" и "Боко 
Харам", информационната война и натискът върху медиите.

Свободата на словото в света е в най-ниското си ниво от 
десет години насам явно заради нарасналите рискове в гло- 
бализиращия се свят. Несигурността осигурява добра почва 
за предразсъдъци към „Другия", респ. за публично разпрос
транение на негативни стереотипи, които снемат напреже
нието, свързано със страха от чуждото, непознатото.

Нелсън нарича предразсъдъците към Другия „социална 
емоция" (Nelson 2002) предизвикана от факта на принад
лежност към определена социална група. Тази принадлеж
ност формира почти изцяло отношението към „другия".

Чрез омразата се изгражда т. нар. терапия на враждуване- 
то -  когато имаш проблем, който не можеш да решиш, трябва 
да си конструираш враг, за да стовариш върху него вината.

Речта на омразата се определя като мотивирана от при
страстие, враждебна, зловредена реч, насочена към едно 
лице или група хора, заради техни действителни или въоб
ражаеми характеристики.... Тя изразява дискриминация, не
одобрение, антагонистичност, и/или накърняващи нагласи
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към тези характеристики, които включват пол, раса, рели
гия, етническа принадлежност, възраст, език, цвят на кожа
та, национален произход, увреждане или сексуална ориен
тация. Речта на омразата е предназначена да нарани и лиши 
от човешки качества, да затормози, сплаши, принизи, раз
руши и уязви определени групи, както и да поощри нечув- 
ствителност или дори бруталност срещу тях.

Дехуманизацията на врага създава бърза идентичност, 
изграждане опозицията „ние - те" и играе ролята на психо
терапия. Тя допринася за предизвикване или за несправяне 
с несигурността, като по различни начини прикрива раз
личните икономически неравенства с разнородни демо
графски, културни, джендър, етнически или религиозни не
равенства. Образът на „врага" винаги става определен тип 
публично или пък дори и само персонифицирано обясне
ние, или тълкувание за най-различни проблеми; а конструи
раната обща негативна идентичност е на всички, които се 
чувстват реално или потенциално заплашени от него.

Образът на врага по презумпция сплотява общностите 
и изгражда вътрешна солидарност пред общата опасност, 
като между думите на насилие и омраза и реалното насилие 
обикновено има връзка, и то на една крачка разстояние - в 
онлайн, или пък в офлайн пространството.

Езикът на омразата обикновено се разпространява 
твърде бързо, а и лесно чрез интернет и социалните медии 
като Фейсбук и Туитър. Днес той достига до прекалено мно
го хора и става все по-видим. Вече има редица документи
рани случаи на сериозен кибертормоз, който е довел и до 
самоубийства. Свидетели сме и на отключването на серии 
убийства заради хейтърска реч, използвана най-вече от по
литици и журналисти, в офлайн пространството.

Например -  чрез дехуманизация на атакуваната група и 
представянето и като „чужда" се позволява прекрачването 
на моралната граница и снемането на вътрешната забрана
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за убийство. От отношението към групи от населението не 
като към хора, а като към „чужди", „хлебарки", „канибали" 
или „национал-предатели", обикновено има една крачка до 
убийството на неудобните8.

Отчитайки границите на свободата на словото, а също и 
връзката им със словото на омразата, Съветът на Европа 
препоръчва на медиите „да избягват унизителното и стере
отипно изобразяване на членове на културни, етнически и 
религиозни общности", „да представят поведението на от
делния човек, без да го свързват с принадлежността му към 
такива общности, когато тази принадлежност е без значе
ние", както и да изобразяват тези общности ,,по балансиран 
и обективен начин, който отразява и гледната точка на са
мите общности"9.

Въпреки тези препоръки към европейските медии, в 
обществения живот и в социалната практика обаче доста 
осезаемо се забелязва точно обратното -  небалансирано и 
дори стигматизиращо представяне на различни видове мал
цинства, вкл. бежанци и мигранти.

В контент-анализ на български медии Светлана Стан
кова отбелязва: „Раздухването на истерията около потока 
сирийски бежанци, всяването на страх и ужас не изглеж
дат случайно в края на 2013 г. Темата за бежанците еска- 
лира удобно заедно със завръщането на протестите в на
чалото на есента. В ситуация на силна поляризация на 
обществото, политиците „откриват" в сирийските бежанци

8 От жалба на бежанци срещу М. Ташева (депутат от Атака) и Алфа ТВ, 
научаваме за следните квалификации: „изчадия", „сган", „масови 
убийци", „канибали", „диваци", „ислямски фундаменталисти, които 
бягат от правосъдието" и „лъжат властите", „отвратителни, 
долнопробни примати, които бягат от закона в Сирия".

9 Препоръка № R (97) 21 на Съвета на Европа относно медиите и насър
чаването на култура на толерантност
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така нужният им нов враг." 10
Ето част от заглавията във в. „Труд" и в. „Стандарт" през 

2013г: „Бежанец наряза студентка", „Кръв след омразата", 
„Бесове до поискване", „Сито за бежанците", „Страх от втора 
Катуница", „Омраза. Биха помак след атака в приют за бе
жанци", „Маскирани пребиха и ограбиха младежи от Мали и 
Гвинея",„Планът „Йовчев": Хайки за бежанци и екстрадиция" 
„Телиш блокира пътища заради бежанците" (, „Бежанците 
глътнаха четвърт милиард", „Плачем за чуждите, а нашите 
мизерстват", „Всеки трети: Бежанците вън!"

През последните години достатъчно видимо нараства и 
общественото съзнание, че речта на омразата, както и прес
тъпленията от омраза трябва да се считат за престъпления, 
т.е. представляват общественоопасно и противоправно по
ведение. Делът на хората, които знаят, че проповядването 
или подбуждането към национална вражда или омраза е 
престъпление, обаче се увеличава от 70 на 77 % през 2014 г., 
според цитираното вече изследване на „Институт Отворено 
общество"11. Но въпреки това, все още повече от една пета 
от българите въобще не знаят, че езикът на омразата (реал
но е и) се смята за престъпление!

Незнанието им подхранва вярата, че основание като ра
са, цвят на кожата, език, религия, националност, национална, 
етническа или възрастова принадлежност и пр. оправдава 
презрението и неуважението към даден човек, или към група 
от хора. Така чувството за превъзходство на даден чо
век/група от хора води до тежки дискриминационни нагласи.

В заключение, първо, дискриминацията винаги може да

10 „Образът на врага ефективна политическа технология", Д-р Светлана 
Станкова, 16 януари 2014 г. Newmedia21,

11 Обществени нагласи спрямо речта на омразата в българия през 
2014 г., Доклад, Институт „Отворено общество" -  София,
http://osi.bg/downloads/File/2014/Hate_speech_BG_2014.pdf

335

http://osi.bg/downloads/File/2014/Hate_speech_BG_2014.pdf


ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ XУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

бъде скрита зад думите и да подтиква, насърчава или оп
равдава насилие, основано на някакъв тип омраза. Второ, 
проблемите със свободата на словото у нас са свързани с 
непознаването и непризнаването на факта, че словото на 
омразата е обратната страна на свободата на словото. 
Трето, анти-бежанската реторика показва, че и думите са 
оръжия, а ние ...трябва да се научим да живеем заедно като 
братя, или да загинем заедно като глупаци, както ни завеща 
М Л Кинг.
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БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ ДНЕС -  
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ

Доц., д-р Владислав Господинов

Бежански вълни е имало, има и най-вероятно ще има и 
в бъдеще -  реалността често е тежка, дори и жестока. Перио
дично, поради различни причини, главно военни действия, 
човечеството става свидетел на и участник в преместването 
(и изключителната драма) на големи маси от хора от местата, 
където живеят, към други, обикновено напълно непознати, 
пространства -  за да запазят живота си, след като (почти) 
всичко останало са загубили. През последните години вни
манието на световната общественост е фокусирано към хо
рата, които бягат от бедствието, наречено война, в Близкия 
Изток и Северна Африка. Мащабността на потоците от хора 
някои анализатори съпоставят с тази от Втората световна 
война или дори с Великото преселение на народите (IV-VII 
век). Сблъсъкът (обикновено изведен от медиите чрез фоку
сиране към частни случаи), който в хода на актуалните в мо
мента бежански вълни периодично се наблюдава при среща
та на бежанците с местни жители в Европа, е породен не само 
от цивилизационните различия, но често и от взаимното не
разбиране на страните в конкретната житейска ситуация - 
трудно е за всяка от тях да се постави на мястото на другата - 
среща на един материално уреден и в ценностна криза свят с 
друг, който материално е буквално разбит, но няма морални 
дилеми и криза в ценностен план. Подобна ситуация неиз
менно има множество проекции - (гео)политически, иконо
мически, религиозни и т.н. В т.ч. са и педагогическите про
екции, за които дори би могло да се твърди, че са основните,
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доколкото определят отношението на човека към себе си и 
света и съответните на това поведенчески изяви.

В какво се изразяват те?
На първо място това са педагогически проекции по 

отношение на генезиса на бежанските вълни.
Историята предоставя достатъчно информация за това 

как едни народи са били покорявани от други, как национал
ни богатства -  материални и нематериални, са прибирани от 
победителите, правени са опити за заличаване на идентич
ности и т.н. Примери за това са геноцидът над арменците в 
Османската империя през 1915 г., войните за национално 
обединение на България (1912-1918 г.), когато чужди войски 
и паравоенни образувания физически унищожават много ци
вилни българи, а над милион други са прогонени от родните 
си места и др. По този начин в случая на първо място възник
ва въпрос за моралните качества на хората, които предиз
викват подобни събития, хората, от които зависи хода на ис
торията -  на „сцената", „зад кулисите", пред и отвъд нея (пуб
лика и потърпевши). Често, особено днес, тези качества са 
силно деформирани, което става подходяща основа за разг
ръщане на мащабни и драматични сцени. Пораждат се и ре
дица въпроси: по какъв начин са възпитавани днешните во
дещи фигури в обществото, на политическата сцена? Какви 
положителни качества са били формирани и съответно иден
тифицирани от обществеността като надеждни, съответни на 
значимостта на важния пост, за да бъде гласувано доверие и 
заета определена ключова позиция? Защо днес болезнено 
отсъстват лидери-визионери/държавници от ранга на Робер 
Шуман, Шарл дьо Гол, Конрад Аденауер, Пьотр Столипин, Цар 
Борис III и др. Доколко властта „развращава" или, по- 
вероятно, става въпрос за „некачествено" осъществен педа
гогически процес? Именно „качества" като алчност, власто- 
любие, егоцентризъм, злоба, завист, отмъстителност, слабо- 
характерност и/или т.н. нерядко се превръщат в основна
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движеща (политическите ходове на ключови „играчи") сила. 
Това неизменно рефлектира и в масовото съзнание, доколко
то „хората на върха" са и много силен възпитателен пример - 
позитивен или не толкова. Те „задават тона" в обществото. И 
със сигурност оставят своя отпечатък, който често намира 
продължение в следващи водещи фигури на „политическата 
сцена", но и в цялостната атмосфера в обществото и ежед
невните взаимодействия на човека. Разбира се, трудно би 
могло да се прехвърля вината само към индивида, макар и в 
ролята на основен градивен елемент на социума.

Общият фон и глобалните процеси неизменно също 
имат своя принос. Със създаването и разширяването на Ев
ропейската общност/съюз и особено след разрушаването на 
Стената през 1989 г. възможностите за интеркултурно взаи
модействие рязко нараснаха -  свободно движение на идеи, 
хора, капитали, стоки, услуги и т.н. Светът тогава се завръща 
към едно по-естествено, но и в немалка степен с ескалираща 
неконтролируемост състояние. Освен това разрешаването 
или по-скоро рязкото намаляване на напрежението при ос- 
новното противоречие в света (по оста Изток-Запад) до
вежда до разпалване на локални проблеми, които дотогава 
са били второстепенни и поради това са държани „под пох
лупак", но и до поява на нови. Разбира се, тези конфликти се 
подклаждат от заинтересовани кръгове, които имат за цел 
да получат определено предимство -  финансово (производ
ство и доставка на оръжие, по-добри изходни позиции при 
участие в обществени поръчки и др.) или като възможност 
за влияние върху процеси и явления в собствена полза. По 
този начин през 90-те години на ХХ век светът стана свиде
тел на драматичното разпадане на Югославия и проявите на 
невиждано от много десетилетия в Европа насилие, достиг
нало до геноцид между доскоро съжителствали си мирно 
етнически общности. И всичко това съпроводено с големи 
бежански вълни. Геноцидът в Руанда също оставя драма
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тични страници в световната история и др. Атентатите от 11 
септември 2001 г. и последвалите събития задълбочават де- 
хуманизацията на хората, които стават все по-малко чувст
вителни към проблемите на другия.

Очевидно е, че „ценностите", които днес биват ут
върждавани и служат като основа на педагогическите взаи
модействия - целенасочени или случайни, са често напълно 
противоположни в сравнение с тези от преди 20 години, нап
ример. ЕГО-то, прекомерните индивидуални стремления, ин
тереси и т.н. са издигнати на пиедестал, до степен дори да се 
оспорва позицията на Бог като всемогъщ и всесилен фактор, 
стремеж човекът-индивидът да бъде Бог, но не в онзи, кла
сически, духовен смисъл. А липсата на фигура, която със своя 
авторитет и пример да има интегрална роля спрямо мнозин
ството (независимо дали е земен лидер или небесен) неиз
бежно води до дезинтеграция и разпад -  структурен и съ
държателен (ценностен). Корените за това са далече назад в 
историята -  от т.нар. Велика френска буржоазна революция, 
която дълго време е преекспонирана и тълкувана като едно 
от най-светлите събития в човешката история -  много трудно 
може да бъдат оценени като велики, постижения, основани 
на „потоци" от кръв и незараснали и до днес рани във френс
кото общество. Френската революция преобръща социална- 
та пирамида (най-устойчивата структура в природата и в об
ществото) с върха надолу (по този начин всеки от масата, от 
народа става лидер). Това, както и последвалата секулариза- 
ция и тиха война между държавата и църквата „раждат" „пло
довете", които днес особено интензивно се берат (много го
лям такъв „плод" бе случая с „Шарли Ебдо"). Дори би могло и 
да се каже, че според очертаващата се тенденция вече няма 
необходимост от богове (мястото им и заето от идоли - поп-, 
рок-, чалга-, има футболни „икони" и т.н.), тъй като всеки иска 
да е бог и като самочувствие, и като претенции. Показателно 
е, че с отслабване на ролята на църквата (като пазител на
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ценностите) в обществото се засилват кризисните проце
си в него. Подобни модели на поведение се разпространяват 
и утвърждават особено сполучливо. Това, разбира се, е моде
лът, които е и водещ в европейския тип цивилизация днес. И 
именно контрастирането му на фона на останалия свят неиз
бежно поражда и засилва противоположни тенденции, нап
ример на хиперрелигиозност (достигаща до фанатизъм) от 
страна на големи групи в ислямския свят.

Това не би било толкова силно изразено, ако не беше 
глобалната система за обмяна на информация - интернет, 
която засилва (в т.ч. понякога и чрез дезинформация) ефек
та от възприемането на света. Интернет направи възможно 
хората от отдалечени точки на планетата да общуват по
между си, да научават, а и, което е още по-важно, да виждат 
в образи -  фотография и видео - разнообразни модели на 
организация на обществата, някои от които особено прив
лекателни (а други отблъскващи и формиращи съответно 
негативно отношение). Това, заедно с улеснените транспор- 
тно-комуникационни връзки, подтиква немалко хора да оти
ват на други места, различни от собствената държава и там 
да изграждат своя свят. Или провокира други да се насочват 
към успешните общества при сериозни конфликти (дикта- 
торски режим) и/или военни действия, например. Тук отно
во става въпрос за педагогика, възпитание -  доколко са 
формирани качества за себеотстояване, за поемане на риск, 
но и на отговорност, патриотизъм, доколко е налична гъв
кавост за включване в общество с значителни различия от 
собственото, доколко е формирано умението за отсяване на 
информацията за другия, за другото място и провиждането 
през огромния ежедневен информационен (но често съ
държащ повърхностни данни) океан и т.н. Той е толкова го
лям, че възприемането му в определена степен затруднява 
завръщането към исторически факти, които биха могли да 
подпомогнат разбирането на актуалната ситуация.
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Под въздействието на медиите често шоково бива 
включвано в употреба определено словосъчетание, дума, 
понятие и т.н., чиято пропагандирана същност (като нещо 
разбиращо се от само себе си) в редица случаи се разминава 
с реалната такава. Под бежанец/бежанка се разбира „който 
е избягал от родното си място, напуснал е родината си по
ради преследване, размирици, войни и др." [Български тъл
ковен речник. С. 2008., с. 47]. Коренът на думата -  „беж" - 
подсказва за високата скорост на предвиждане и внезап- 
ността на възникване на необходимостта от подобно нещо. 
Често това внушение се прави чрез образите в медиите.

В този смисъл актуалните педагогически проекции са 
свързани с начина, по който се реагира от страна на хората 
в транзитните и приемащите държави и бежанците. Като ця
ло са налице крайности в този смисъл, вкл. провокирани от 
медиите -  непремерени реакции и отсъствие на висока сте
пен на формираност на емоционална интелигентност. И не 
само. Бежанците, от една страна, биват приемани буквално с 
букети цветя (напр. Германия след заявената готовност от 
канцлера за отворените врати), активни действия на инсти
туции и доброволци по осигуряване на основни материал- 
но-битови условия и т.н. или с протести и саморазправа, из
дигане на стени и др. Самите бежанци също реагират амби- 
валентно, в зависимост от поведението спрямо тях и в зави
симост от степента на сблъсък между ценностите -  тези, ко
ито носят, и онези, които са характерни за европейската ци
вилизация. Всичко това поставя под сериозна въпросителна 
масовото прилагане на интеркултурната парадигма, която 
бе една от водещите в началото на ХХ! век. Но индикациите 
за това не са от вчера или днес. Вероятно в значителна сте
пен успешното интегриране на т.нар. гостуващи работници 
(gastarbeiter) в Германия през 60-70-те години на ХХ век е 
видяно като основание да се приеме, че интеграция е въз- 
можна. С интезифициране на процесите на глобализация и
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все по-често стихийното (дори без натиска на военни конф
ликти) движение на големи групи хора това е на практика 
непостижимо. Вече са налице компактни групи хора с цен
ности, които често сериозно се различават от европейските. 
Особено показателен е случая с Брюксел - столицата на Ев
ропа, където в самия център на града в жилищата на мест
ните, които са ги напуснали (продали или отдали под наем), 
поради неудобствата от близкото съжителство с европейс
ките институции, са се заселили многобройни представите
ли на арабския свят, и в някои дни контрастът между облек
лото им и околната архитектура, според очевидци, е много 
впечатляващ. Подобни примери има и във Великобритания, 
Франция, Германия, Нидерландия и др. Това идва да покаже, 
че властите в съответните държави не могат да се справят 
(поради недобра политика в тази сфера или поради големия 
брой хора) с интеграцията на различните (това също е въз- 
можно да провокира идването на още чужденци -  т.е. те ве
че знаят, че ще могат да живеят по начин, както у дома). Ос
вен това е налице своеобразно шизофренно отношение на 
Европа и англо-саксонския свят към различието -  от една 
страна, е необходима интеграцията му към общото, а от дру
га страна, трябва да е налична и абсолютна толерантност и 
ненакърняване на различието (положение, напълно съот
ветстващо на поговорката „Хем вълка сит, хем агнето цяло", 
т.е. е и трудно изпълнимо). Но трябва пределно ясно да се 
каже, че интеграцията не трябва да се случва за сметка на 
идентичността на приемащите (както и да не засяга иден
тичността на бежанците отвъд необходимостта от превъз
питание или формиране на нови умения в някои направле
ния -  с оглед вписване в социума). И изходът от тази ситуа
ция в търсенето на оптимален и балансиран вариант ще е 
определящ не само за оцеляването на Европейския съюз, но 
и за облика на европейската цивилизация. Пристигащите 
бежанци (независимо поради каква причина) са гости и
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те са именно тези, които на първо място трябва да се 
съобразяват с домакините, а не обратното. И дори е 
странно, когато това не се случва, както се има предвид, че 
един преследван и уплашен човек, който е загубил почти 
всичко, би следвало да бъде благодарен и на най-малкото, а 
не той да влиза в ролята на предявяващ претенции. В про
тивен случай се стига до явна наглост; т.е., ако бъде даден 
един битов пример: гостът да реши, че цвета на стените на 
домакина не му харесва и настоятелно желае, дори предп
риема действия, въпреки нежеланието на домакина, да бъде 
променен. Инцидентите, провокирани от бежанци, в Кьолн 
и други германски градове при посрещането на 2016 г. по
казват именно подобен опит за преформатиране на дейст
вителността -  в конкретния случай по отношение на ролята, 
мястото, отношението към жената. Всеки, в т.ч. и различните 
(в определен смисъл) в дадена етническа, религиозна и т.н. 
общност, е възможно да бъдат различни, но без да застра
шават, а би трябвало да допълват по определен начин, да 
подпомагат (в т.ч. конструктивно дори да провокират) иден
тичността на общността. Всяко различие отвъд това, пре
тендиращо за налагане на по-частни ценности като общи и 
отричането на останалите, е неприемливо. Подобни по- 
сериозни различия (като облекло, религиозни практики и 
т.н.) е възможно да се демонстрират и упражняват в домаш
ни условия или пък в съответни молитвени места. В контекс
та на последното, трябва да се отбележи, че европейската 
цивилизация в много отношения е несъразмерно по-то- 
лерантна към различието от другите. Пример за това са и 
множеството мюсюлмански храмове, издигнати из цяла Ев
ропа. Не е известно да има построени християнски храмове 
в богатите емирства в Залива, където, малко известно е, има 
големи групи християни -  напр. в Катар процентът им пос- 
тоянно нараства и през 2013 г. надхвърля 10 % от населени
ето [http://bg.theglobaleconomy.com/ към 12.02.2016 г.].
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Според данни на Центъра за изследвания „Пю", цитирани от 
„Дойче веле" [http://www.dw.com/bg/ от 03.02.2011 г., полз
вано към 12.02.2016 г.], през 2010 г. мюсюлманите в Европа 
съставляват 6 % от населението й. Xристияните в Залива би
ват наемани предимно на най-ниските работни позиции, но 
получават възнаграждения често значително по-високи от 
тези на хора във водещи професии в Европа. Европейците в 
Залива се съобразяват с местните традиции. По-различна е 
ситуацията с мюсюлманите в Европа. Мнозинството от тях се 
капсулират, гетоизират, изграждат паралелен свят. В духа на 
него се възпитава и новото поколение. Обикновено именно 
изцяло в духа на пренесените от родното място традиции и 
при несъобразяване с европейската реалност. Това е ситуа
ция, която е трудно променима в сегашните условия на ин
тензивен, милионен миграционен и бежански натиск. Но 
дори в обичайни условия трудно би могло да се променят 
възрастни хора до степен, че да се интегрират без пробле
ми. Усилията в работата с тях повече би следвало да се на
сочат в контекста на подпомагане възпитанието на новото 
поколение в духа на европейските ценности и реалност. То
ва в момента не се случва и показателно в този смисъл е, че 
повечето от участниците в терористичните атентати в Евро
па и доброволци в конфликта в Сирия на страната на т.нар. 
Ислямска държава (ДАЕШ) са лица, родени и израснали в 
Европа, а не пристигнали в последните години, но вероятно 
окуражени и от прииждащите в Европа братя по религия. 
Вероятно става въпрос за ситуация от тип „Параграф 22" 
(„омагьосан кръг"), т.е. едновременно емигрантите и бежан
ците се стремят да ползват постиженията на европейската 
цивилизация, и заедно с това не желаят да го правят интег
рирайки се, т.е. хем да са гости и да не се променят, хем да 
са с правата на местните. Затова и често те заемат най- 
ниските слоеве на обществото -  мястото, където то утаява с 
основание или без именно тези елементи, които не са в съз
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вучие с него, а и не допринасят за развитието му (дори и са
мо чрез конструктивна критика, например), особено, когато 
нямат и съответно образование, или желание за съобразя
ване с определени дадености. Това допълнително засилва 
агресията сред някои от тях, преживяващи се обикновено и 
като аутсайдери. Разбира се, не трябва да се пропуска и то
ва, че съществуват стереотипи, които са в основата на диск
риминационни прояви от страна на някои европейци.

В подобна ситуация единственият сигурен и проверен 
вариант за трайно решение е образованието. Както е отбе
лязал Нобеловият лауреат на наградата за мир Нелсън Манде- 
ла (за 1993 г.; заедно с Фредерик де Клерк): „Образованието е 
най-мощното оръжие, което може да се използва, за да се 
промени светът". Но за осъществяването на това мащабно на
чинание (в разглеждания контекст) са необходими немалко 
време и ресурси. На първо място е необходимо осигуряване 
на подслон и храна, но и на следващо - всички останало, в т.ч. 
и образованието. Към момента очевидно недостигат ресурси в 
тази сфера от гледна точка на необходимо ниво на наситеност 
с квалифицирани специалисти, които да работят с този специ
фичен контингент хора. Освен за него е необходимо да се по
мисли и за изграждане на по-широк светоглед у подрастващи
те в държавите - домакини, от гледна точка именно на отно
шението към другите основни култури по света, с представи
тели на които все по-често се налага да се взаимодейства.

Българската образователна реалност (и не само тя) по
казва остри дефицити в това направление. Така например от 
повече от две десетилетия периодично възниква дебатът 
относно мястото на религията (феномен, стоящ в основата 
на всяка цивилизация) в българското училище и все още не 
е намерено подходящо решение или липсва воля за това. А 
междувременно растат поколения без истински и ста
билни ценности и обществата се пита защо насилието и 
проблемите нарастват. Очевидно е, че религията е феномен,
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който е издържал проверката на времето и е залегнал много 
дълбоко не само в съзнанието и подсъзнанието на човека, 
но и в историята и културата на цивилизациите като цяло, за 
да бъде пренебрегнат в областта на педагогическите взаи
модействия, без това да има негативни последствия. В този 
смисъл децата без никакво съмнение трябва да придобиват 
знания и да се формират умения у тях в контекста на воде
щата религия в държавата/семейството, определяща пове
дението в по-ниска или по-висока степен. Като в по-голяма 
възраст се придобие представа и за останалите водещи ре
лигии, които също определят облика на съответните циви
лизации. И това запознаване не трябва да бъде по посока 
само на трупане на знания, свързани с исторически събития, 
но и по посока на ритуали и специфики -  с оглед взаимно 
опознаване и във възможната степен разбиране. Доколкото 
именно неизвестността поражда страхове и насочва пове
дението на човека в негативната част на спектъра. Светът е 
интересен, вълнуващ, богат именно със своето разнообра
зие, което е застрашено -  от загубата на идентичност чрез 
силното смесване (миксиране) на културите. Уеднаквява
нето, унифицирането е сериозно предизвикателство днес, в 
т.ч. в контекста на бежанците. Всеки се стреми да бъде раз
личен и да утвърждава тази различност, но с това става на
пълно еднакъв с останалите. В този смисъл в педагогическа
та сфера трябва да се намери пресечната точка между инди- 
видуалната специфика на личността и културната идентич
ност на конкретната общност с особеностите на представи
телите на различни култури, при съхраняване на собствена
та идентичност и реализирането й, разбира се, при отчитане 
и на съответния контекст, така, че да не се получи накърня
ване на достойнството на всяка от страните.

Възпитанието в ценностите на гражданското общес
тво също е част от Пътя. Само активни, инициативни, смели, 
отговорни, с ясна позиция граждани са в състояние да се
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справят с предизвикателствата на днешния и утрешен ден.
В този смисъл образованието и, по-конкретно, възпита

нието трябва да формират умения и за стратегическо мис
лене отвъд непосредствената и видима конкретика, която 
често няма добър вид, или е пределно ясна по оста черно- 
бяло (зло-добро), вярно-невярно, и т.н. И то не само в конк
ретния контекст. Защото нерядко подобни драматични си
туации се използват за задкулисно прокарване на още по- 
тежки за мнозинството хора мерки. Както в случая бежанци
те и кризата в Близкия Изток са заели по-голямата част от 
медийното пространство, а за Трансатлантическото спора
зумение за търговия и инвестиции (което може да бъде 
оценено като мост към установяване на пълно господство 
на корпорациите над държавите), преговорите за което 
продължават (въпреки първоначалните остри реакции на 
световната общественост, преди всичко, разбира се евро
пейската и американската) няма почти никаква информация. 
Актуалната обстановка в света поражда редица въпроси, в 
т.ч. и този за справянето с споменатата „Ислямска държава". 
Как светът се справи с нахлуването на организираната и 
добре въоръжената армия на Ирак в Кувейт през 1990-1991 
г., за броени месеци, а в Сирия това не се случва вече с го
дини при една терористична групировка, без тежко въоръ
жение и организация?

В заключение, педагогическите проекции на бежански
те вълни са изключително разнообразни и същевременно 
значими. До степен, че да бъдат определени като основен 
ключ за трайно преодоляване на проблема по хуманен 
за всички участници начин. За целта е необходимо да бъ
дат спешно предприети, а и енергично, и системно осъщес
твявани съответни действия. Бъдещето ще покаже доколко 
всичко това е възможно да се реализира, но и как то ще реф
лектира върху педагогическата теория и практика.
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ТОЛЕРАНТНОСТТА И МЕЖДУКУЛТУРНОТО 

РАЗБИРАТЕЛСТВО В. УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ: ДВЕ ПЕРСПЕКТИВИ

А с д - р  Силвия Борисова

Геостратегическата ситуация на имиграционните въл
ни от Близкия Изток и Африка към Европа поради своята 
комплексност, съчетаваща политико-икономически, соци
ални, религиозни, етнически и културни конфликти в едно, е 
възлово изпитание за постулираните от ЕС европейски цен
ности на толерантност, недискриминация, защита на човеш
ките права и съхраняване на плурализма в обществата, с то
ва и за застъпване на тези базисни социални ценности и т. 
нар. „европейско измерение" в образованието от най-ранна 
възраст, в частност интеркултурното и гражданското обра
зование.

Постулирането на тези ценности (с оглед на геополити- 
ческите предизвикателства в един все по-глобализиращ се 
свят) е колкото наложително, толкова и нуждаещо се от пос- 
тоянна актуализация в хода на имиграционната криза, а и от 
отчитане на всеки един от аспектите на тази криза. Подобна 
интензивна динамика на актуализация на ценностните чо
вешки модели, обаче, по правило води не толкова до посте
пенно обособяване на устойчив модел на приемащо пове
дение към бежанците и имигрантите, колкото до криза на 
постулираните европейски ценности, а и на битуващото 
вътрешно разделение по националистки, етнически, 
културен и религиозен признаци. Т. е. ценностите на то
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лерантност към различието и културното многообразие, 
пред чиято невъзможност за реализация е изправен ЕС, ве
че се изразяват с обратен знак в рамките на самите страни- 
членки и самия ЕС. Затова и толерантостта в съвременен 
контекст все повече се възприема като амбивалентна кате
гория: предпоставеното a priori уважение към правата и 
свободите на „Другия" е способно да се превръща в нега
тивна търпимост поради страх от реакция на чуждостта или 
от външни манипулации на този страх, а и от трансформи
рането му в автодискриминация. А, от друга страна, толе
рантността (като отрефлектирана търпимост) винаги пред
поставя дистанция спрямо толерирания.

Ако мултикултурализмът отразява една вече същест
вуваща ситуация на (повече или по-малко) успешно събиту- 
ване между различни култури, то интеркултурност е сами
ят процес на „научаване как да съсъществуваме заедно"1 по 
дефиницята на Съвета на Европа. За ефективността си този 
процес изисква съзнателно и устойчиво участие на хората в 
него. Проучване на нагласите на ученици показва, че „кол
кото повече хората се познават един друг, толкова повече 
са подготвени да живеят заедно и взаимно да уважават сво
ята „другост"2. Доколко успешно, обаче, се реализира на 
практика този процес на „съсъществуване заедно" в рамки

1 Вж. Batelaan, P. Naucite zivjeti zajedno, Zbornik radova Medunarodne 
naucne konferencije Interkulturalne perspektive. Interkulturalni odgoj i 
obrazovanje u 21. stoljecu, Zagreb: IGI, 2004, рр. 5-13.

2 Knauth, Th. Tolerance -  A Key Concept for Dealing with Cultural and 
Religious Diversity in Education, in: The European Wergeland Centre official 
website, undated:
http://www.theewc.org/statement/tolerance..a.key.concept.for.dealing.wi 
th.cultural.and.religious.diversity.in.education/page/2/#statements. Това 
е един от основните резултати от проекта по Шеста рамкова програ
ма „Религията в образованието. Принос към диалога или фактор за 
конфликт в трансформиращите се общества в европейските държави" 
-  http://cordis.europa.eu/project/rcn/78641_en.html .
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те на Европейския съюз и в България? Как интегрирането на 
евроатлантическите ценности на толерантност, недискри- 
минация на ниво ЕС и интегрирането на тези (веднъж от
чуждени и наново „европеизирани") ценности на национал- 
но ниво са белязани от монументализираните евроцентри- 
зъм в образователните политики на Общността и национа
лизъм в нашата образователна система?

Още през 1995 г. ЮНЕСКО приема Декларация за принци
пите на толерантността, която в чл. 4 огласява, че: „Образова
нието е най-ефективното средство за предотвратяване на 
нетолерантността"3 (к. м. -  С. Б.). Тук осъзнатата и информи
раната проява на толерантност все още се мисли като гарант 
за демокрацията и мирните социални отношения, докато де
фицитът на толерантност рефлектира обратно върху образо
ванието, тъй като дискриминацията често е причина децата от 
етнически малцинства или групи с различно вероизповедание 
или език да не посещават училище, или дори и да са интегри
рани, да отпадат преждевременно от него.4

Две десетилетия по-късно, през 2006 г., ЮНЕСКО публи
кува Насоки за интеркултурното образование5: ръководст
во с инструменти за всички възрастови групи, насочено към 
учителите и учащите, авторите на учебни програми и взе
мащите решения от страните-членки. Тази инициатива цели

3 Declaration of Principles on Tolerance, UNESCO, 1995: 
http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124- 
129.HTM.

4 Глобалният мониторингов доклад на EFA (Education for All) World 
Inequality Database on Education (http://www.ed ucation- 
inequalities.org/) показва как неравенствата в образованието влияят 
на етническите и религиозните малцинства. -  Съветът на Европа при
ема първата си стратегия за мултикултурализъм и мултикултурна пе
дагогика още през 70-те години на ХХ век: вж. Portera, A. (2008). 
Intercultural education in Europe: epistemological and semantic aspects, 
in: InterculturalEducation, 2008, Volume 19, Issue 6, pp. 481-491.

5 UNESCO Guidelines on Intercultural Education, Paris, 2006.
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да насърчи импрегниране на социалните ценности на толе
рантността и интеркултурния диалог в образователната по
литика в световен мащаб с цел да спомогне за универсали- 
зиране на началното образование към 2015 г., което на 
практика не е осъществено към момента; на ниво ЕС обра
зователната политика умишлено остава децентрализирана, 
като един от мотивите за това е именно запазването на кул- 
турното разнообразие и недискриминацията към малцинст
вените и уязвимите групи и лица.

На 17 март 2015 г. образователните министри от ЕС-28 
подписват Декларация за насърчаване гражданството и об
щите ценности на свободата, толерантността и недискрими- 
нацията чрез образование в отговор на атентатите във 
Франция и Дания през предходните месеци. Те се обединя
ват около подновените усилия да се „засили преподаване
то и приемането на тези общи фундаментални ценности 
и да се положат основите за по-инклузивни общества 
посредством образованието от най-ранна възраст /.../ да 
помогне на младите хора /.../ да станат активни, отго
ворни, непредубедени членове на обществото"6 (нався
къде к. м. -  С. Б.).

Именно в този пункт се пресичат все по-отчетливо 
функциите на интеркултурното с тези на гражданското об
разование, което все по-силно се денационализира и глоба- 
лизира в по-развитите страни. Застъпването на тези интег
рални предмети в училище е по-изразено в страните с по- 
високи нива на индивидуализъм7, в които вече е реализира

6 Declaration on Promoting citizenship and the common values of freedom, 
tolerance and non-discrimination through education, Paris, 17 March 2015, р. 2: 
http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education- 
declaration_en.pdf.

7 Обичайно това са и страните, в които протестантската етика (М. Ве
бер) е най-широко застъпена.
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на т. нар. парадигмална промяна в образователната сис
тема и методики - преминаване към обучение, основано 
на практиката и инвидивуалността на ученика8; към активно 
учене през целия живот; от статична концепция за учебното 
съдържание към динамична комбинация от знания, умения, 
творческо и критическо мислене, усвояване на социални 
роли9. Във финландските и чешките буквари например де
цата научават какво значи протест, съпреживяване, личен и 
публичен свят. В Швеция и Чехия медийната грамотност е 
въведена като предмет от начален етап. В Норвегия религи
ите се изучават от І клас през разнообразието от обичаи, 
традиции и начини на живот. Междувременно дебатите по 
новия български Закон за предучилищно и училищно обра
зование стават все по-разнопосочни. Като ключов проблем 
на настоящата образователна система се идентифицира ста
тичният модел на заучаване на огромен масив от информа
ция и безвъпросни факти, липса на актуализирани програ
ми, рамкиращи по-ясни и функционални междупредметни 
връзки; липса на дебат и проектна работа за развитие на 
ключови компетентности10, сред които критическо и твор
ческо мислене, даващи по-солидна основа за изграждане на 
собствена ценностна система и идентичност. Все по- 
анахронично звучи и заложената в Националната програма

8 Bromley, P., Е. Makinen Diversity in Civic Education: Finland in Historical 
and Comparative Perspective, in: Journal of International Cooperation in 
Education (CICE Hiroshima University). Volume 14, Issue No.2, 2011, pp. 
35-50.

9 Срв. Assessment of Key Competences in initial education and training: 
Policy Guidance, SWD (2012) 371 final.

10 Срв. Сроковете за новите учебници са нереални, интервю на Стела 
Стоянова с Йоана Томова, директор на издателство „Просвета" във: 
в-к Стандарт, бр. 8238/19.01.2016 г.:
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-01-19&article=242401.
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„ритуализация на училищния живот"11, колективният подход 
в образованието, когато се съпостави с новата вече разпро
стираща се образователна парадигма, адаптирана към съв
ременната икономическа и културна ситуация, центрирана 
около ученика и индивидуализиране на подходите на пре
подаване.

Какви са обаче са следствията и належащите проблеми, 
които стоят пред евроцентризма на равнище образователни 
политика и стратегии на Общността и национализма в бъл
гарски контекст, застъпвани в учебното съдържание от най- 
ранна възраст?

Залогът за общоевропейско измерение в образование
то (като обединяващ елемент на гражданите на ЕС) датира 
още от 1971 г. във връзка с концепцията за изграждане на 
единен европейски социален модел, чийто приоритет е 
мултикултурното, образованото и активно европейско об
щество. Той получава изключителен приоритет от 2000 г. 
със стратегията за социалната кохезия, Лисабонската стра
тегия и Болонския процес за консолидиране на общоевро
пейско образователно пространство. Главни мерки по него 
са въвеждането на европейските ценности в образовани
ето, както и образованието и възпитанието в социалните 
ценности и роли (2000 г.) и училищното образование в 
европейските ценности и езици (програмата „Коменски").

Фокусът върху тематичните области на гражданското и 
интеркултурното образование в училище се разгръща 
през последните петнадесет години във връзка с развитие 
способността за адаптация в разнообразна културна среда от 
най-ранна възраст. В Швеция тези интегрални дисциплини са 
заложени още в І, ІІ и ІІІ клас. В България фокус върху тях се

11 Национална програма за развитие на училищното образование и преду
чилищното възпитание и подготовка, 2006 -  2015, с. 13:
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393.
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поставя едва от Х клас нагоре (чрез предметите Етика и Пра
во). Новият закон за образованието за пръв път упоменава 
гражданското и интеркултурното образование, но с това не е 
решен проблемът за тяхната фрагментираност в цикъла на 
училищното образование, съответно и за абстрактното рав
нище на запознаване на учениците с всички тези въпроси и 
дилеми на гражданското общество, от които всички сме част. 
Ако във Финландия историята се учи през статии от вестници 
от различни десетилетия и дневници на реални личности, то 
историята като предмет в българското училище към момента 
не се припознава от учениците като свързваща ги с техния 
социален свят и поуките от живота в обществото.

За сметка на това свидетелство (доколко и дали фраг
ментите на гражданското образование у нас са напреднали 
до фазата на пресичане с интеркултурното образование), в 
българските учебници изобилстват националистични обра
зи без преки корелати със съвременната действителност 
или без отношения към други културни традиции.12

В така щрихираните специфики на застъпване на толе
рантността и междукултурното разбирателство в училищно
то образование на ниво ЕС и България решително се раз
крива тънката разлика между национализъм и познава
нето на своята национална идентичност; но и между ев- 
роцентризъм и съществуването на реална общоевро
пейска идентичност.

Според резултатите от международно изследване на 
„Галъп Интернешънъл" (как биха гласували гражданите от 14

12 Срав.: Голешевска, Н. Семиотика на себе си и Другия. Тематичен ана
лиз на визуалното и текстово съдържание в буквари и читанки. 
Скрийнинг /юли -  август 2015/ (скрийнингово изследване по проект 
BG 05/1429 „Да отгледаш ксенофоб. Застъпническа кампания за толе
рантно образование"), 08.09.2015 г.:
https://toleranteducationbg.files.wordpress.com/2015/08/goleshevska-n-
raport_xenephob_151.pdf.
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държави в случай, че се проведе референдум за оставане на 
страната им в ЕС), България и Румъния биха били последни
те държави, които ще напуснат ЕС. Това се дължи на обща и 
за двете нации специфика: че са неуверени в себе си и в ка
пацитета на собствените си управленчески елити13. Затова 
европейските ценности имат по-висока добавена стойност 
от собствените, а истинският движещ мотив е волята за 
идентичност -  европейската такава е стройно и комплекс
но представена в стратегии и политики, които страните- 
членки следва да усвоят.

Още в далечната 1927 г. политикът-писател и етнограф 
Стилиян Чилингиров оставя следното внушително послание: 
„Епохата на „тъмното робство" съществува в нашето съзна
ние от недостатъчно изследване на робското ни минало и, 
следователно, тя е повече в нас, които говорим за нея, от
колкото в действителността от онова време."14 Иначе каза
но, хиперболизирането на българския национализъм идва 
да замести неусвоената и неопознатата докрай собствена 
национална идентичност. И, в крайна сметка, се получава 
така, че включително в сферата на образованието национа- 
листичните традиции се конфронтират с копнежа по зле 
разбраната европейска идентичност, с всъщност базирания 
на глобалната икономика и политика евроцентризъм.

При цялата си комплексност тази верижна зависимост 
показва ясно две неща: 1) че въпреки кризата на постулира
ните общоевропейски ценности, по-широкото отваряне на 
гражданското към интеркултурното образование и по-ши
рокото им застъпване в учебното съдържание в България са

13 Вж. Попиванов, Б. Българинът силно люби ЕС, защото други вземат 
решенията, във: в-к СЕГА, бр. 5486 (15)/20.01.2016 г.:
http://www.segabg.com/article.php?id=787426.

14 Чилингировъ, С. Рибниятъ букваръ. С. Печатница „Франклинъ", 1927, 
с. 7.
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крайно наложителни, с оглед процеса на глобализация и на 
неефективните към момента политики за интеграция на 
малцинствата у нас; 2) че българската образователна систе
ма дължи на учениците си смяна на образователните подхо
ди към индивидуализиране и изграждане на творчески мис
лещи личности, които биха сполучили по-добре в преоткри
ването на своята и нашата национална идентичност, доказа
ла през вековете способността си да се учи на „съсъществу- 
ване заедно" (в позитивния смисъл на даденото по-горе ка
то дефиниция на Съвета на Европа интеркултурно разбира
телство) на различни етноси, вероизповедания и традиции, 
и то в по-голяма част от времето въпреки политическите и 
обществените обстоятелства.

Няма как една култура да разбере и опознае друга, да 
влезе в реален диалог с нея, преди да е опознала първо себе 
си. Не е възможна пълна съизмеримост, но се иска ответна 
воля за диалог -  по простата причина, че толерантността е 
уважение едва когато е развито себеуважение; когато хора
та възприемат Другия, другостта като част от самите себе си; 
това важи в равна степен за българската и европейската 
идентичност. И България, и Европа трябва да се вслушат в 
собствената си воля за идентичност, но и за надрастване на 
„търпимостта" в името на живия и пълноценния диалог с 
различието: да се учат на своите идентичности, а и на 
приемането на различието на вътрешно, локално рав
нище отначало и ситуативно и през изграждането на - 
собствени този път - ценностни модели, на собственг 
стратегии за управление на кризи. Колкото и да е трудно 
това начинание, толкова по-сигурно и отдавна е проверено, 
че културните ситуации в човешката история нямат аналог 
за ефективно заимстване и подражание на вече проиграни 
ценностни модели -  повторението им винаги се завръща 
като фарс.
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Доц., д-р Магдалена Дикова

Силно съм впечатлена от задълбочените и многоаспек- 
тни изложения на участниците по този толкова актуален, за
сега все още, европейски проблем.

Ще се опитам, съвсем накратко да изразя моето стано
вище по това огромно преселение. Повече от три години 
политици, социолози, историци и други специалисти разк
риват причините и факторите за този голям човешки поток 
към Европа. Надделяват становищата, че главната причина 
са войните в Северна Африка. А още по-задълбочения пог
лед сочи, че главната причина за войните и преселението е 
„износът на демокрация" в редица държави. Това разбуни, 
като в кошер, населението в тях и започнаха поредица от 
хаотични и необуздани процеси. Главните резулати от кои
то, са гражданските войни и преселението.

Искам да предложа още един поглед - геоисторически. 
Публицистично казано, за мен, това което наблюдаваме със 
страх и напрежение (за съдбата на Европа) е „ГОЛЯМОТО 
ОТМЪЩЕНИЕ" на бившите европейски колонии.

Векове наред тяхното развитие е било подтискано и 
задържано от т.нар. метрополии. Изсмуквани са живителни
те сили на тези народи, безогледно и жестоко са ги експлоа
тирали. А след рухването на колониалната система и труд- 
ното преодоляване на вековното изоставане, бившите вла
детели решиха насилствено да ги „демократизират". По- 
скоро, за да създадат отново благоприятни условия за нови
те форми на експлоатация. Главната цел е владеенето на 
петрола и другите им природни ресурси. Както и завладява
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нето на приоритетни геостратегически позиции. Та отново 
да подчертая -  моя по-мащабен и глобален поглед -  това е 
отмъщението на Африка и другите подтиснати народи сре
щу бившите и настоящи експлоататори.

А сега нещо по-конкретно. Открих, с голяма изненада, 
репортаж на Ърнест Хемингуей за тракийските бежанци от 
1922 г. Ще си позволя да цитирам част от този репортаж, за 
да се види как изглежда един истински бежански поток.

„Бежанци от Тракия"
Торонто Дейли Стар": 

14 ноември 1922 г.

„София, България: След като ужасът от евакуацията на 
тракийското население остана зад мен, в удобния влак пре
живяното започваше да ми се струва нереално.

Описах евакуацията в една телеграма от Одрин до 
„Стар". Няма защо да разказвам всичко отново. Тя все още 
продължава. Не зная колко ще пътува това писмо до Торон
то, но когато четете кореспонденцията в „Стар", бъдете си
гурни, че същата тази страшна, влачеща се върволица от хо
ра, прогонени от домовете им ще продължава да тече в нес
кончаем поток по калния път ... Пътувахме покрай процеси
ята бежанци до Одрин. Целият поток от бавно движещи се 
каруци с големи колела, теглени от волове и говеда, олюля- 
ващи се фургони, измокрени тичащи селяни продължаваше 
да напредва на запад ...

Вървях по пътя пеша осем километра заедно с проце
сията на бежанците. Плоските каруци, теглени от волове, 
бяха отрупани със завивки и постели, одеяла, мебели, за
вързани прасета, майки свити под одеялата с кърмачета, от
зад кретаха стари мъже и жени, хванати за задната част на 
каруците и едва си тътреха краката. Навели глави и вперили 
очи в пътя, те вървяха напред. Подгизнали от дъжда, едва
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влачеха краката си от умора бедни тракийски селяни, на
пуснали домовете си ... "

Позволих си тази илюстрация, първо, защото това е 
свидетелство от Хемингуей и, второ, за да се види как са из
глеждали истинските потоци от бежанци, за да ги сравним 
със съвременните. Да, те са различни. Защото днес заедно с 
бягащите семейства от войните вървят и здрави, млади мъ
же (въоръжени със съвременна техника за комуникация и 
ориентация), тръгнали да търсят по-добър живот.

Според мен, преобладаващият поток от икономически 
мигранти е само още едно потвърждение на моята теза, че 
това масово преселение е историческо отмъщение на под
тиснатите народи.

Съзнавам, че изложението ми звучи доста публицис- 
тично, но това беше по-кратката форма да изразя станови
щето си.
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Драгомир Шопов

ПРОКУДЕНИ

Разплакано небе и празни къщи.
До хоризонта чак -  безкраен път. 
Вървят със болка все една и съща, 
побегнали от дебнещата смърт.

Защото ги настигаха куршуми 
в родината, забравила за тях.
Там бесеха мечти и честни думи.
Там нямаше усмивки, детски смях.

Пресичат граници, реки, оврази 
с изтръпнали от взиране очи.
Тях няма вече кой да ги запази. 
Смутен и Господ Бог сега мълчи...

Какво ги чака? И къде ще стигнат? 
Така голям е този страдащ свят.
Все някога мъглите ще се вдигнат, 
ще грейне слънце, птици ще л е т я т .

И някъде добри и честни хора 
ще им отворят своите врати, 
със тях за мъката си ще говорят 
и светла общност ще ги приюти.

А малките дечица щом пораснат, 
ще се завърнат във дома рожден. 
Дори да няма дом, а празно място, 
отново дом ще бъде съграден.
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Лъчезар Еленков 

НОВОГОДИШЕН РЕКВИЕМ

...А  вие разбрахте ли 
какво сте сторили?

Владимир Путин

Светът е болен сякаш от проказа.
Ирак, морето средиземноморно, Сирия... 
Гърми наситена с барут омраза 
и в своя огнен ад зенита срина тя.

Едно момче убито -  непокорно,
Тръстика тънка със маслинени очи, 
достигна облака сребрист, към който 
до вчера искаше с крила да полети.

И кръв като мираж потече силно 
Върху вика на изгорялата трева.
Омар Хаям отпива тъмно вино 
Под оглушителната ода на смъртта.

Момчето легна тихо сред небето.
С крило прекършено от лебед се зави.
И над окопа стана толкоз светло, 
че боят спря и с него дългите вражди.

Замлъкна в миг вселената от хора.
Момчето горе вечен сън го залюля.
Но в портата небесна грак похлопа 
И ехото прониза цялата земя.
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