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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията,
Podpora tvorby této publikace Evropskou komisí nepředstavuje schválení obsahu, které
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.
El apoyo de la Comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può̀ essere ritenuta responsabile per l'uso che può̀ essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini
yansıtmakta olup içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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УВОД
PREAMBLE
Страните, целящи да използват настоящата харта,
Имайки предвид, че целта на тази харта е да служи като пътеводна карта за бежанци, за да
се интегрират в страната / обществото на приемната страна.
Като се има предвид, че тази харта е общоевропейска, като се вземат предвид основните
универсални концепции и ценности (социална промяна, социално развитие, социално
сплотяване, социална справедливост, човешки права, овластяване, равенство), които
също са включени в международни документи като Всеобщата декларация на ООН за
правата на човека (1948) и Европейската социална харта (1965);
Считайки, че ползването на социалните права, посочени във всяко заглавие по-горе,
трябва да бъде осигурено без дискриминация на основата на раса, цвят на кожата, пол,
сексуална ориентация, религия, политическа ориентация, национален или социален
произход;
Решени да положат всички общи усилия за подобряване на жизнения стандарт на
новодошлите и за насърчаване на социалното благосъстояние и социалната хармония на
бежанците чрез подходяща институция и действия,

3

Всички страни трябва да се споразумеят за следните ценности:
Първа част
1 Социална промяна
2 Социално развитие
3 Социална сплотеност
4 Социална справедливост
5 Човешки права
6 Овластяване
7 Равенство
Всички страни трябва да спазват следните приоритети:
Втора част
1 Гражданство
2 Жилища
3 Здравоопазване
4 Образование
5 Трудова заетост
6 Интеграция
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ВЪВЕДЕНИЕ
INTRODUCTION
Тази харта представлява подробно и изчерпателно ръководство за местните власти,
школи за образование за възрастни и други свързани институции (като НПО), работещи с
бежанци, включително информация за общи ценности (социална промяна, социално
развитие, социално сближаване, социална справедливост, човешки права, овластяване,
равенство) и общи теми (гражданство, жилища, образование, здравеопазване, социална
хармония, заетост) в цяла Европа.
Има много изследвания по въпроса с миграцията, твърдящи, че много страни извършват
различни проучвания за хармонизация в себе си. Изглежда обаче никоя държава не е в
състояние да определя и да се движи от обща гледна точка. С тази харта тя има за цел да
предотврати асимилацията на бежанци. Той служи като защита на двете страни
(бежанците и приемащото общество) по отношение на правата и отговорностите.
Тази харта е съставена от две части: (A) Ценности, (B) Приоритети. Първата част включва
следните заглавия: социална промяна, социално развитие, социално сближаване,
социална справедливост, човешки права, овластяване, равенство. Втората част, от друга
страна, включва следните заглавия: гражданство, жилища, здравеопазване, образование,
заетост, социална хармония.
Тази харта е предназначена за правителства, местни власти, НПО, школи за образование
за възрастни, бежанци, социални работници, експерти, заинтересовани страни и др. Тази
харта е достъпна на 11 езика (английски, турски, гръцки, български, чешки, испански,
италиански, Арабски, персийски, руски и френски) в PDF на уебсайта на проекта:
www.coresproject.net
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1.
VALUES
1.
ЦЕННОСТИ
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1.1.

Социална Промяна
SOCIAL CHANGE
Невъзможно е да се мисли за група хора, непроменящи се в съвременния свят. Ние сме в
процес, при който единственото нещо, което не се променя, е промяната. Днес социалната
промяна е най-важната от тези промени. Тя е много сложен и динамичен феномен,
основан на населението, технологиите, природните ресурси, политиката, икономиката и
подобни фактори и тяхното взаимодействие. Социалната промяна е промяната, която се
случва в различно време, форми, посоки и измерения на основните елементи, които
правят обществото общо усещане. Това, което прави реалната промяна възможна обаче,
са разликите, които се появяват в елементи като култура, религия, език, икономика и
технологии, които изграждат социалната структура [1].
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Страните приемат като цел на тяхната политика да бъде провеждана с всички подходящи
средства по характер, постигането на условия, при които следните принципи могат да
бъдат ефективно реализирани:
●

●

●

●

●

●
●
●

●
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Всички страни трябва да са наясно, че новопристигналите (търсещи убежище, бежанци
и мигранти) носят не само телата си, но и своите социални, културни, религиозни и
политически възгледи и ценности в новия си дом.
Комбинацията от ценности на новопристигналите със ценностите на приемащото
общество може да доведе до внезапно отхвърляне, отчужден преходен период или поумерен прием и устройство.
Тази отрицателна или положителна комбинация, която се нарича „социална промяна“,
отнема време.
Жителите и новодошлите трябва да приемат, възприемат и поддържат и двете
ценности.
Трябва да се има предвид, че социалната промяна може да бъде дискриминационна,
изключителна и забраняваща.
Всички страни трябва да осигурят процес на обединяване, сливане и развитие.
Всички страни считат, че социалната промяна е елемент на напредъка и развитието.
Неуспехът да се възприемат предпоставките за социална промяна може да доведе до
обвинения от всички страни.
Всички страни трябва да бъдат информирани за това какво е социална промяна и как
се случва, и съответно трябва да се вземат мерки както за жителите, така и за
новодошлите.
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1.2.

Социална развитие
SOCIAL DEVELOPMENT
Социалното развитие може да се определи като повишаване на социалното и културното
ниво заедно с икономическото развитие и растежа в едно общество. Когато разглеждаме
социалните и човешки взаимоотношения, социалното развитие може да се определи като
процес на придобиване на поведения и подходи, необходими за адаптиране към
принципите и ценностите на обществото и универсалната култура, в която индивидите
установяват социални отношения с хората около тях. Социалното развитие е свързано с
подобряване на благосъстоянието на всеки индивид в обществото, за да може той да
разгърне пълния си потенциал. Успехът на обществото е свързан с благосъстоянието на
всеки гражданин.
За да се осигури социално развитие в дадена държава или общество, е важно да се
изпълнят някои елементи (икономически растеж, количествено и качествено развитие на
средната класа и социална интеграция [функционална интеграция и духовна интеграция]).
Когато правим оценка на това проучване, елементите (ценностите), които се очаква да
съществуват в държава или в общество, в което се намират бежанците, са почти еднакви.
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Според това следва, че:
● На първо място, всички страни се очаква да са наясно с факта, че всяко развитие или
иновация носи промяна в живота.
● Политиците и администраторите в страните, където се намират бежанците, трябва да
признаят, че бежанците са съществен елемент на социалното развитие.
● В историята на света иновациите и разликите, които дойдоха с миграцията, направиха
възможно напредъка и развитието. Социалните промени също са част от този напредък и
процес на развитие.
● Следователно всички страни трябва да приемат, че хоризонталното икономическо
развитие е от съществено значение за социалните промени.
● Очаква се икономическият доход да бъде разпределен по равно и справедливо.
● Всички страни трябва да приемат, че социалната интеграция е задължително условие
за социалното развитие.
● Социалната интеграция се състои от два различни елемента: функционална и духовна
интеграция. Всички страни трябва да бъдат функционални и да бъдат духовно обединени
в общи емоции.
● Функционалната интеграция обединява всички страни в различни бизнес направления
за развитие и напредък; духовната интеграция подчертава обединяващите и
развиващите се аспекти на културата.
● Не е възможно да се постигне социално развитие без участието на всички страни.
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1.3.

СОЦИАЛНА СПЛОТЕНОСТ

SOCIAL COHESION
В наши дни социалната сплотеност се явява като концепция за политика и социология,
която подчертава взаимодействието между новодошлите (мигранти, търсещи убежище,
бежанци) и жителите. Въпреки това, социалното сближаване обикновено включва
премахване на дискриминацията и изключването сред всички членове на обществото,
създавайки чувство за принадлежност и доверие сред всички членове на обществото.
Някои елементи в социалната структура са много важни показатели за социалното
сплотяване. Съответно: (а) социална свързаност; б) социални отношения; и (в)
разбирането за обща полза разкрива важни констатации за степента на „съвместен
живот“ в държава или общност. Страните и обществата с високо социално сближаване
също изглежда нямат поляризация, ниско ниво на конфликт, високо ниво на съжителство
и социално доверие. Тези показатели се появяват чрез предоставяне на някои основни
ценности.
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Социалното сближаване, разгледано в тази харта, е една от тези ценности. Социалното
сближаване ще бъде възможно само чрез добро разбиране на значението на тази ценност.
Според това следва, че;
● Социалното сближаване не може да бъде постигнато без участието и желанието на
всички страни.
● Много е важно всички страни да се обединят без предразсъдъци и независимо от личния,
груповия и общностния интерес или привилегия.
● Трябва да се приеме, че всички страни са еднакво важни и необходими.
● Трябва да се полагат социални грижи за предоставяне на обществени услуги на основата
на равенство. Важно е да се осигури еднакво използване на образованието,
здравеопазването, храната, облеклото, заетостта и жилищата.
● Социалната свързаност е необходима за социалното сближаване и включва чувство за
принадлежност, доверие в институциите и чувство за справедливост.
● Социалните отношения са от съществено значение за социалното сближаване и
включват силни социални мрежи, доверие на хората и определяне или възприемане на
плурализъм.
● Разбирането на общата полза е необходимо за социалното сближаване и включва
гражданско участие, спазване на социално-културните правила и разбиране за
солидарност.
● Структурата, която ще бъде създадена на основата на социалното сближаване, трябва да
бъде насочена като демократична, съвместна култура, икономически динамична и с високо
чувство за социално доверие.
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1.4.

СОЦИАЛНА С ПРАВЕДЛИВОСТ

SOCIAL JUSTICE

Социалната справедливост е концепция, оформена на база справедливостта. В днешното
постмодерно общество концепцията за справедливост се сблъсква с хората в много
области на социалния живот. Едно от най-важните понятия, които оформят
концептуалната рамка и съществуването на справедливост, е равенството. На първо
място, членовете на едно общество (новодошлите или жителите) трябва да бъдат равни
във всяко отношение. Концепцията за социална справедливост влиза в игра на този етап.
Социалната справедливост е концепцията, която изразява това равенство именно в
социалния и общностния живот. В ерата на глобализацията и имиграцията, когато
движенията на хората са толкова концентрирани и диференцирани, социалната
справедливост между жителите и новодошлите е важна програма на национално и
международно ниво. Изхождането от някои основни ценности обаче ще засили чувството
за равенство между хората и ще улесни хармонията на хората.
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За това е важно да се обърне внимание на следните точки:
❖ Много е важно правителствата да действат на конституционна основа и да бъдат
прозрачни на основата на равенство в това отношение. Това отношение ще гарантира
доверието на обществеността, особено на жителите (гражданите).
❖ Разликите между индивидите като раси, цветове, вярвания и култури на членовете на
общността не трябва да бъдат разрушителни и диференциращи. Приемането на тези
различия е от съществено значение.
❖ От всички страни се очаква да признаят и уважават съществуването си.
❖ От всички страни се очаква да уважават правата си. Всеки народ има неотменими права
и следователно отговорности; това означава и взаимните права и отговорности.
❖ Всички страни твърдят, че разликите всъщност са източникът на промяна и развитие;
така че трябва да се приеме, че сътрудничеството и равното споделяне са от съществено
значение за развитието и промяната.
❖ Важното е, че в обществото има справедливо разпределение на просперитета. Има
четири взаимосвързани принципа на социална справедливост като справедливост, достъп,
участие и права:
❖ Капиталът означава да се гарантира справедливо разпределение на наличните ресурси
в обществото.
❖ Достъпът означава осигуряване на достъп на всички хора до стоки и услуги, независимо
от възраст, пол, етническа принадлежност и т.н.
❖ Участието означава да се даде възможност на хората да участват в решения, които
засягат техния живот.
❖ Правата означава да се защитят индивидуалните свободи на информация за
обстоятелства и решения, които ги засягат, и да се обжалват решенията на хората, които се
чувстват несправедливи [2].
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1.5.

ЧОВЕШКИ ПРАВА

HUMAN RIGHTS
Въпроси като какви са човешките права, какви трябва да бъдат и така нататък са
сред въпросите, които се търсят в продължение на стотици години. За правата на
човека могат да се дадат различни дефиниции. Общоприетото определение обаче се
определя като „основни права и свободи, които всички хора имат поради това, че са
хора“. Правата на човека са редица специални права, които се притежават (от това
да бъдеш човек) и имат за цел да защитят пряко човешкото достойнство. Също така,
според ООН, правата на човека включват право на живот и свобода, свобода от
робство и изтезания, свобода на мнение и изразяване, право на труд и образование и
много други. Всеки има право на тези права, без дискриминация [3]. Важно е да има
някои основни ценности, за да се установят еднакво правата на човека между
жителите и новодошлите. Тези основни права се основават на споделени ценности
като достойнство, справедливост / справедливост, равенство, уважение и
независимост / свобода.

15

Тези ценности са определени и защитени от закона [4].
● Достойнството е уважението, което човек изпитва към собственото си съществуване,
към собствената си личност. Вътрешната ценност прави хората човешки същества. В тази
харта достойнството се разглежда като взаимен процес.
● Справедливостта / справедливостта може да се отнася до справедливост, което означава
правен принцип, позволяващ използването на дискретност и справедливост при
прилагане на справедливост. Честността трябва да се разглежда заедно със социалната
справедливост, равенството и солидарността в едно общество.
● Що се отнася до правата на човека, съществуват различни видове равенство като
политическо, социално, правно, естествено и икономическо. От съществено значение е да
се осигурят всички тези области на равенство за всички хора (новодошлите или жителите).
● Уважението е дума и поведение, които показват на хората, че се грижат и ценят.
Уважението е да ценим мислите, вярванията, поклоненията, обичаите, традициите и
начина на живот на хората. Уважението е да срещнете тези хора с разбиране и да бъдете
внимателни, внимателни и премерени.
● Свободата е незаменима ценност, която е в основата на правата на човека. Свободата
тук е неотменимите права на свобода, които всички хора (новодошлите или жителите)
имат по своята същност.
● Правата на човека принадлежат на всички хора.
● Правата на човека не могат да бъдат отнети.
● Правата на човека зависят едно от друго.
● Правата на човека не могат да бъдат третирани изолирано.
● Правата на човека трябва да се зачитат без да се засяга [5].
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1.6.

ОВЛАСТЯВАНЕ

EMPOWERMENT
Овластяването е концепция, с която се сблъскваме в социалните науки през последните
години, особено от 60-те години на миналия век. Тя започна да се използва в области и
професии като образование, психология и социална работа. Възможността да
упражняваш автономна власт на практика означава, че хората, семействата, групите,
организациите или обществата се намесват в собствения си живот и развиват контрол.
Овластяването счита хората за активни и участващи личности с потенциална сила. Това е
в общи линии процесът да бъдете по-силни и по-решени да контролирате живота на човек
и да заявите своите права.

В този процес е важно да се положат усилия за овластяване както на новодошлите, така и
на жителите. Важно е да укрепите всички страни тук. Всъщност ценността на укрепването
не предлага едностранна перспектива. С оглед на другите ценности, изразени досега, се
очаква тя да бъде засилена по отношение на изискването на правата на човека.
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За това е важно да обърнем внимание на някои точки. Като например:
● Всеки индивид, група, семейство и общество имат някои силни страни.
● Овластяването признава, че всеки човек, семейство, група или общност има ресурси,
активи, мъдрост, знания и достойнство. Той също така признава, че те имат потенциала да
променят живота си, като предсказват, че имат житейски опит.
● Неща като травма, злоупотреба и болести, с които хората се сблъскват, могат да бъдат
вредни; те обаче също така предоставят възможност за справяне с предизвикателствата.
● Отрицателните преживявания могат да се превърнат в възможности за индивида,
семейството или общността. Неблагоприятните условия и страданието могат да доведат до
нови преживявания. Овластяването може да предложи гъвкавост на хората, които често са
изправени пред проблеми, за да се отърват от проблемите. По този начин хората се
съгласяват, че трябва да научат собствените си стратегии за преодоляване на несгоди.
● Факт е, че индивидите, групите и общностите са отворени за растеж и развитие.
Основният подход при организирането и поддържането на връзката между новодошлия и
резидента трябва да се основава на тази ценност. Важното е да се идентифицират точките,
в които индивидите, групите и общностите са отворени за растеж и развитие.
● Според философията за овластяване, най-добрата услуга може да бъде предоставена
чрез сътрудничество с хора, така че най-добрият напредък може да бъде постигнат и чрез
сътрудничество с хора. Ето защо е важно да се отнасяме към хората позовавайки се на тази
ценност.
● Всяка среда е пълна с ресурси.
● Има хора, семейства, групи, сдружения и институции, които искат да помогнат на другите
във всяка среда. Когато им се даде възможност, те могат да направят всякакъв принос със
знания, талант, активи и ресурси. Тази синергия и сила трябва да се използват в
отношенията и функционирането между новодошлите и жителите.
● Солидарността, грижите и взаимоотношенията са много важни ценности в социалния
живот. Той има обединяваща характеристика на хората.
● Повишаването и защитата на човешкото благосъстояние е основно грижа. Овластяването
в публичната сфера може да бъде постигнато чрез укрепване на социалните отношения в
семейството, квартала, обществото, културата и страната. Очаква се всички страни да
участват в това съзнание и усилия.
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1.7.

РАВЕНСТВО

EQUALITY
Равенството, в най-кратката и опростена форма, означава липса на дискриминация между
хората по отношение на социалните и политическите права, които са равни. Равенството е
преценка на ценностите. Всички индивиди в социалната структура се очаква да бъдат
приети еднакво, независимо от каквато и да е характеристика. Въпреки че въпросът за
равенството е повдигнат и получи широко разпространение след Френската революция в
политически и административен смисъл, той все още е много важен проблем с неговия
дефицит в продължение на хиляди години. Особено когато става въпрос за миграционни
изследвания и практики през 21-ви век, въпросът за равенството трябва да бъде на
централно място. Всъщност фактът, че той е включен като основна ценност в това
изследване, се дължи на тази позиция. Равенството налага някои основни отговорности
на всички заинтересовани страни в общността, особено ръководителите и лидерите. Тези
отговорности трябва да се възприемат главно върху ценностите, изразени до момента.
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В тази харта равенството има някои характеристики:
● Равенството не означава абсолютно равенство. Приема наличието на някои
естествени различия.
● Равенството означава липса на всякакви неравенства и специално
привилегировани класи в обществото.
● Равенството предполага предоставянето и гарантирането на равни права и свободи
на всички хора.
● Равенството създава системата на равни и адекватни възможности за всички хора в
обществото.
● Равенството подкрепя справедливо и справедливо разпределение на богатството и
ресурсите. Целта е минимално възможната разлика между богатите и бедните.
● Равенството приема принципа на защитна дискриминация за подпомагане на послабите слоеве от обществото [6].

Всички трябва да възприемат равенството като ценност, действайки в съответствие с
тази ценност и да се приеме като социална промяна, социално развитие, социално
сближаване, социална справедливост, човешки права, овластяване, споменати дотук.
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2.
ПРИОРИТЕТИ

2.
PRIORITIES
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2.1.

ГРАЖДАНСТВО

CITIZENSHIP
Исторически погледнато, концепцията за съвременно гражданство, която днес описваме
като най-простата форма на принадлежност към държава или родина, демократично
участие и равен достъп до обществените права, не се основава на много стара история.
Забелязва се, че понятието гражданство е станало общо с разпространението на
националните държави като основна форма на политическа система, а съвременният
живот, започнал с Индустриалната революция, се реализира чрез участието на масите,
засилващи се в града и чието образователно ниво непрекъснато се увеличава, заедно със
заетостта в индустрията и след това в сектора на услугите, както и в политическите
процеси. Днес гражданството се разбира преди всичко като възможност и задължение за
участие в съвременното демократично общество. Тези права и отговорности включват
привилегии като гласуване, присъствие в различни звена в общността, военна служба,
данъчно облагане и служба по сходни начини, както и права и отговорности като
спазването на закона. Всичко това означава присъединяване към основните елементи на
политическата система, в която индивидът е член, която е идентична с гражданството.
Въпреки това, в глобалната реалност на 21 век, която ние наричаме епоха на глобализация
или имиграция, както концепцията за национална държава, така и концепциите за
класическо гражданство по някакъв начин са застрашени от новата геополитика и,
парадоксално, те се завръщат, за да имат определено значение. Докато разбирането за
глобалната държава придобива значение вместо националната държава; също така
концепцията за глобално гражданство придобива значение вместо класическото
гражданство [7].
22

В това проучване концепцията за гражданството се третира в този контекст.
Следователно, осигуряването на адаптация на новопристигналите бежанци към жителите
налага следните стъпки:

●

●

●

●
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На първо място се очаква да бъде възприета идеята за глобално гражданство. Под
понятието глобално гражданство се има предвид, че хората играят активна роля в
обществата, в които членуват, и живеят в социална хармония с другите, за да направят
света или обществото по-равни, справедливи и устойчиви.
Правата на гражданството трябва да бъдат законово предоставени, за да обхващат
всички чужденци или новодошли. Тук се има предвид, че страните прилагат отделни
практики относно гражданството за мигранти и бежанци във вътрешните си политики.
Освен това се очаква диференциране за бежанците, кандидатстващи за гражданство. В
този контекст, владеенето на езици, очаквано от имигрантите, или общото ниво на
културни познания за страната може да бъде по-ниско. Също така се препоръчва да се
предложи възможност на мигрантите да посещават езикови курсове с много по-малко
ограничения.
Препоръчително е правото на гражданство, предлагано на бежанците, да бъде
представено с по-приобщаващи и дългосрочни ефекти. Препоръчва се и опростяване
на бюрократичните процедури. В този момент е много важно да се планират равни
права и дейности с местната общност.

Charter of Common Refugee Strategies
CORES

2.2.

ЖИЛИЩА

HOUSING
Жилищата са приоритетна точка на дневния ред не само за бежанците, но и за всички
хора, участващи в миграционните движения. Идеята къде, как и при какви условия да
остане на новопристигнало място е най-разглежданият въпрос от първия момент на
лицата, участващи в миграционни движения. Наличието на подслон (като пристанище) в
мястото на пристигане е най-необходимото нещо. Днес жилищата са една от найпроблемните области, особено в страните, които приемат или дават подслон на хора
търсещи закрила или убежище, както и бежанци. Има огромна пропаст в миграционното
законодателство на много страни по отношение на правото на бежанци на жилище.
Жилищата за бежанци също са много ограничени през 21-ви век; много е трудно за
страните да предложат настаняване дори на своите граждани чрез социални жилища и
подобни практики. Въпреки това, за да се изгради здравословна и дългосрочна връзка
между домакините и новодошлите, е много важно всички хора да живеят в общи жилищни
пространства с приличен жизнен стандарт. Този въпрос е особено важен за
реализирането на идеала за съвместен живот, изразен чрез различни определения като
интеграция, адаптация, приемане, социална хармония или социално сближаване.
Възможностите за предоставяне на бежанци в жилища се очаква да имат някои
характеристики.
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Според това следва, че:
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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По-голямата част от бежанците остават в паркове, градини, места за поклонение или
улици, докато не намерят постоянно място. Поради това се очаква властите да
осигурят места, където бежанците могат да пребивават, поне временно, докато се
намери постоянно място.
Много е важно тези места да са подходящи за правата на човека и достойнството.
На тези места трябва да се осигури основна инфраструктура и / или услуги за
подобрение като електричество, вода, канализация, отопление и комуникация.
Важно е да има подходящи места за бежанци, които искат да живеят като семейство, и
за бежанци, които искат да живеят индивидуално.
Особено внимание трябва да се обърне на това децата да не са в същата среда като
например възрастни, различни от техните семейства.

Препоръчително е децата да бъдат включени в образователни дейности в близките
райони, където има възможности за настаняване.
В тези среди, където временно са настанени други възрастни индивиди, е важно те да
участват в различни дейности и да ги подкрепят психически и социално.
Освен тези възможности за временно настаняване, се очаква бежанците да бъдат
насочени към местата, където могат да бъдат постоянно настанени (от властите).
Осигуряването на достъп до подобна инфраструктура и подобрения, споменати погоре, е от голямо значение в тези постоянни селища.
Ако бъде поискано или сметнато за необходимо, от бежанците се очаква да
предоставят временна и периодична икономическа подкрепа.
Трябва да се вземе предвид, че пътят към социалната хармония или социалното
сближаване е тясно свързан с равни възможности за жилище във всички проучвания,
проведени и планирани за жилища.
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2.3.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

HEALTHCARE

The right to access healthcare services is a basic social policy service that countries
are obliged to provide to their citizens all over the world. This obligation is guaranteed
within the legal regulations of the countries. Therefore, a citizen of a country can
access the health services that he or she needs on a constitutional basis. However, the
real problem concerns the rights of individuals who are citizens of another country to
access health care while they are in another country for various reasons. Various
international documents such as the United Nations Universal Declaration of Human
Rights and the European Social Charter, emphasize the health rights of people.
Moreover, these rights are accepted as valid for all humanity, not only for the citizens
of the countries. Countries also sign contracts regarding these thoughts or ideas.
However, when it comes to implementation, it is seen that countries emphasize firstly
the concept of citizenship. Then they consider the health insurance system. If there is
health insurance or protection, the person can benefit from the services. Therefore,
this attitude poses a disadvantageous situation both for the citizens and for newly
arrived immigrants, asylum seekers and refugees.
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Here, especially the standards of health services expected to be offered to refugees
will be mentioned.

• First of all, refugees are expected not to experience any discrimination in accessing
healthcare facilities legally provided to them.

• Access to health services should be provided in common areas and facilities with
other citizens.

• It is recommended to be prepared for various obstacles that may arise during
refugees' access to healthcare.

• Healthcare professionals and other professionals are expected to be informed
about inclusive healthcare services.

• It is recommended that necessary measures should be taken in areas such as
language insufficiency and miscommunication that may occur during the access of
refugee individuals to health services. Applications such as online or telephone
language support line or language cards can be taken into consideration.

• Refugee individuals should be ensured not only to benefit from emergency health

services free of charge, but also to free access to in-patient treatment and/or
ambulatory care services.

• Refugees

should be supported with public (national and/or local) or nongovernmental sources on issues such as medical drugs and supplies.

• It is recommended to include refugees in public health and practices considering
that refugee health is also a public health issue.
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2.4.

ОБРАЗОВАНИЕ

EDUCATION
Правото на образование е основно човешко право, гарантирано от Конвенцията за
правата на детето от 1989 г. и Женевската конвенция за бежанците от 1951 г. Въпреки това
достъпът на бежанците до образователни услуги през 21 век е много важна проблемна
област. Според доклада, публикуван от ВКБООН, бежанците в света имат пет пъти помалки възможности за образование от средното ниво за света. В сравнение със средните
92% в световен мащаб, само 61% от децата бежанци имат достъп до начално образование.
Освен това тази разлика постепенно се увеличава с напредването на възрастта. В
сравнение с 84% средно в световен мащаб, едва 23% от подрастващите бежанци получават
средно образование. Във висшето образование, докато средната стойност в световен
мащаб е 34%, по-малко от 1% от бежанците отиват в университет. Децата, младежите и
възрастните бежанци трябва да имат достъп до образователни програми, за да работят
във висококвалифицирани професии и да допринасят значително за общностите, в които
живеят [8]. Това изискване е много важен момент, тъй като ще служи на културата на
съвместен живот, съвместното съществуване и / или социалното сближаване. За това
обаче образователните услуги, предоставяни на бежанци, също трябва да имат някои
глобални стандарти и характеристики.
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В това отношение ще разгледаме следните аспекти:
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На първо място, принципът на равните възможности в образованието трябва да се
прилага по начин, който да обхваща всички лица в дадена държава, а достъпът до
образование трябва да бъде осигурен независимо от статута на гражданин или
бежанец.
Средата, в която се предоставят услуги за обучение на бежанци, не трябва да бъде
временно или изолирано място.
Напротив, много е важно да се създадат смесени и интегрирани образователни среди.
Всички деца и младежи трябва да бъдат заедно, независимо дали са заселени или
новопристигнали.
Всички специалисти, които предоставят услуги за обучение (като учители,
администратори, служители, чистачи или служители и др.), трябва да имат
приобщаващи знания и практика за обучение.
Много е важно да се създаде мултикултурна среда за образователни цели. В този
момент трябва да се разработят учебни материали и приложения за мултикултурно
образование.
Трябва да се гарантира, че всички деца и младежи се събират извън образователните
дейности, наблюдавайки се взаимно в различни среди, установявайки близост и
създавайки по-интимни взаимоотношения.
Като се има предвид, че основното образование започва в семейството, трябва да се
извършват информационни дейности не само за деца и младежи, но и за родителите,
относно приобщаващата и мултикултурна социална структура.
Препоръчително е да се гарантира, че проучванията на гражданското общество се
провеждат като подкрепящи или допълващи изследвания, както и като формално
образование.
Очаква се всички образователни дейности (независимо от публичното, частното или
гражданското общество) да бъдат организирани и контролирани; да бъдат
равнопоставени, мултикултурни и приобщаващи.
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2.5.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

EMPLOYMENT
Заетостта е една от най-изявените области на социалната политика през последните два
века. Въпросът за заетостта, започнал с миграцията на хора от селските райони към
градовете през 19 век, стана по-сложен в съвременното общество. Изискванията за
заетост на гражданите се изразяват в комфортни работни места или високи изисквания за
работа. Съответно исканията за минимални работни заплати се превърнаха в достъпни
заплати за достоен живот. Заетостта е ключът към съществуването в капиталистическата
система. Това е най-важното и приоритетно изискване за всички хора. Естествено,
отговорността на правителствата и администраторите е да изпълнят това изискване.
Съществуването на различни социални класи в капиталистическата система обаче пречи
на всички да имат еднакъв достъп до възможностите за заетост. Действайки за
максимизиране на печалбата и за баланса на пазара, капиталистическата система изисква
по-евтина работна ръка, за да се продължи непрекъснатостта на натрупването на
капитал. Тази ситуация създава различни рискове за бежанците, които вече нямат
основни права или подкрепа. Освен това, когато се изследват проучванията по този
въпрос, ясно се вижда, че бежанците с ограничен достъп до пазара на труда имат бавен
напредък в социалното сплотяване и съжителство [9].
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Ето защо е много важно и препоръчително да се разработят подкрепящи (диференциране,
ако е необходимо) практики за бежанци, които ще участват в трудовата заетост.
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На първо място, бежанците трябва да бъдат защитени от опасностите на
неформалната (нерегистрирана) заетост. Тази защита е най-важният въпрос на този
приоритет. (Всъщност бежанците, които трябва да работят неформално, са изложени
на трудова експлоатация. Те са наети за дълги часове с недостатъчно заплащане и без
здравно осигуряване.)
Трябва да се има предвид, че неформалната работа е едновременно данъчна загуба и
социален рисков фактор. Очаква се да бъдат създадени необходими информационни
проучвания и надзорни механизми за предотвратяване на неформална
(нерегистрирана) заетост.
Необходимо е да се предприемат важни правни мерки по отношение на наемането на
бежанци и ако има такива, недостатъците трябва да се отстранят.
Препоръчително е да се получи подробна информация за знанията, уменията и
професионалния опит на бежанците, преди те да бъдат включени на пазара на труда.
Съответно могат да се направят насоки в областта на заетостта към текущите нужди от
работна ръка.
Очаква се да предоставя консултантски услуги за новопристигналите бежанци. Тези
услуги могат да се вземат на индивидуално ниво или като групова консултация.
Препоръчително е да се прилагат насърчителни практики за бизнеса, който предлага
възможности за работа или удобство за бежанците.
Институционалната и отраслова инфраструктура трябва да бъдат укрепени по
отношение на заетостта.
И накрая, най-важният момент, който трябва да имате предвид при провеждането на
тези проучвания относно заетостта, е, че новопристигналите бежанци ще допринесат
за пазара на труда и общото богатство на страната. Трябва да се гарантира, че този
принос се обяснява на всички заинтересовани страни (обществености, общности,
бежанци, мениджъри, политици, художници и т.н.).
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2.6.

ИНТЕГРАЦИЯ

SOCIAL HARMONY
Адаптирането на човешкото същество към околната среда и обществото, което се
определя като социална сплотеност / хармония, е една от основните потребности и
характеристики на хората. Това, което свързва човешките същества с живота, е
сплотеността, която те осигуряват на околната среда и обществото, в което живеят. Този
въпрос придобива все по-голямо значение в изследванията на миграцията през
последните години и се разглежда в рубриките социално сближаване или социална
хармония. Известно е обаче, че са изпробвани различни методи като асимилация,
адаптация или интеграция, за да се приобщят новодошлите в установеното общество.
Освен това са проведени някои изследвания в рамките на мултикултурната философия;
въпреки това в нито едно от тези проучвания не са налични ефективни резултати. Освен
това споменатите методи са неефективни поради различните причини за пристигането на
бежанци, както и техните цели и / или очаквания. Всъщност всички тези методи очакват
едностранно сплотяване само от новопристигнали лица и / или групи. С други думи,
всички методи, използвани в миналото, са чакали наготово постигането на сплотеност с
господстващата и уредена социална структура и култура. Въпреки това, в рамките на
постмодернистката структура на 21 век, се предвижда това социално сближаване да може
да бъде осъществено и поддържано с усилията както на новодошлите, така и на жителите.
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Следователно, за да се осигури устойчиво или постоянно социално сближаване на
бежанците, съсредоточено в тази харта са следните аспекти:
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Всички заинтересовани страни в общността (жители, бежанци, местни правителства,
неправителствени организации, частен сектор и др.) се очаква да бъдат част от
процеса. Всъщност социалното сплотяване трябва да бъде взаимно, а не едностранно.
Този процес трябва да бъде обяснен по начин, който всеки може да разбере.
В социалното сплотяване трябва да се използват методи, основани на доказателства,
или да се прехвърлят добри практики, без да се поема риск.
Препоръчително е да се наблегне на основните ценности като човешки права,
равенство, справедливост и достойнство на индивида, като набляга на тези ценности в
добрите и изпитани практики.
Трябва да се отбележи, че активните демократични структури с участие на индивида и
общността са в основата на социалното сплотяване.
Дългосрочното сътрудничество и взаимоотношения трябва да бъдат насочвани.
Потребностите и приоритетите на общността или обществото трябва да бъдат
оценени на местно и национално ниво. На базата на тази оценка трябва да се
разработят настоящи и бъдещи практики и политики.
Силните и слабите страни на общностите или обществото трябва да бъдат
идентифицирани и включени в процеса на планиране.
Бъдете наясно със силните страни и ефектите на социалните мрежи в процесите на
социално сплотяване; тези мрежи трябва да бъдат включени в процеса на сближаване.
Целта му е да създаде нови и общи социални ценности и приоритети в този процес на
сплотяване.
Трябва да се насърчават участието и солидарността в гражданското общество.
Много е важно да се проявява търпение към социалното сплотяване и процеса да се
задвижи без външна помощ с течение на времето. Не трябва да се забравя, че никакви
социални иновации се случват твърде бързо.
И накрая, в тази харта трябва да се посочи, че всички обсъдени досега ценности и
приоритети са необходимите елементи на процесите, водещи до социално сплотяване
като цяло. Трябва да се подчертае, че всяко заглавие в хартата е начин за постигане на
заглавието за социално сближаване и крайната цел е социалното сближаване в тази
харта.
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