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I. Въведение 

През последните години войната, политическите и икономическите безредици тласнаха 

миграцията към и в Европа. Поради тази миграционна вълна хората от малцинствените 

групи са по-бедни, имат по-малко власт, по-малко влияние и по-малък достъп до 

средства за справяне с проблемите си от тези от мнозинството. Освен това вредният 

политически популизъм също се увеличава. В тази ситуация младите хора с малцинствен 

произход са изложени най-много на дискриминация и фанатизъм. Ето защо е 

необходимо да се подобри образованието по правата на човека, да се предотврати 

дискриминацията и да има възможност за по-добро бъдеще и засилване на 

приобщаването в обществото. 

Самото образование по правата на човека все още не е достатъчно. Тъй като всички 

страни по света са изправени пред предизвикателства при спазването на необходимите 

стандарти за правата на човека, има пропуски в достъпа до правосъдие, особено 

малцинствата, които са подложени на дискриминация. Публичната политика е 

комбинация от закони, разпоредби, действия, политики и много други фактори, 

отнасящи се до дадена тема. Обществената политика оказва влияние върху това, което 

прави правителството и как се вземат правителствените решения. В този документ 

имаме преглед на схемите и политиките, свързани с човешките права на малцинствата, 

препоръки за политиката и пътна карта за бъдещето, насочена към всички съответни 

нива на заинтересованите страни. 
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II. Преглед на схеми и политики (или еквивалентни инициативи), свързани с 

човешките права на малцинствата, които в момента се разработват или 

прилагат в Европа и във всяка страна партньор по проекта 

Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолираните и маргинализирани 
общности и подчерта спешната необходимост от по-ефективен и всеобхватен 
политически отговор на национално и европейско ниво. Държавите, както и хората, се 
нуждаят от силен и дългосрочен ангажимент да работят с всички заинтересовани страни 
за справяне със съществуващите проблеми и предизвикателства на различни 
малцинствени групи в цяла Европа, за да бъдат изложени на риск да бъдат изострени от 
въздействието на пандемията COVID-19. 

Пандемията COVID-19 поражда страдание и щети във всеки регион. Това представлява 
широкообхватна заплаха за правата на човека. Както предупреди генералният секретар 
Гутериш, това заплашва не само развитието, но и „засилена нестабилност, засилени 
вълнения и засилен конфликт“. Пандемията разкрива вредното въздействие на 
неравенствата във всяко общество. Няколко високорискови и уязвими групи, 
включително малцинствата, в момента изискват по-голямо внимание и мерки за 
смекчаване. Когато екзистенциална заплаха е изправена пред всички нас, няма място за 
национализъм или изкупителна жертва – включително за мигранти и малцинствени 
общности. Има нарастващи и неприемливи физически и словесни атаки срещу хора от 
различни малцинства и трябва да се предприемат действия за борба с това. 

Всички страни по света включват лица, принадлежащи към национални или етнически, 
религиозни и езикови малцинства, което обогатява многообразието на техните 
общества. Въпреки че съществува голямо разнообразие от ситуации на малцинствата, 
общ за всички е фактът, че твърде често малцинствата са изправени пред множество 
форми на дискриминация, водещи до маргинализация и изключване. Постигането на 
ефективно участие на малцинствата и прекратяването на тяхното изключване изисква да 
приемем многообразието чрез насърчаване и прилагане на международните стандарти 
за правата на човека. 

Защитата на правата на малцинствата е предвидена в член 27 от Международния пакт 
за граждански и политически права и член 30 от Конвенцията за правата на детето. 
Въпреки това, Декларацията на ООН за правата на лицата, принадлежащи към 
национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, е документът, който 
определя основни стандарти и предлага насоки на държавите при приемането на 
подходящи законодателни и други мерки за гарантиране на правата на лицата, 
принадлежащи към малцинства. Като цяло държавите чрез своите ангажименти 
съгласно договорното право и самите малцинства или техни представители могат да 
влияят върху процедурите за наблюдение и прилагане на правата на човека и да работят 
за осигуряване на ефективно участие и приобщаване. 

Основният стълб на правата на човека и правната защита на малцинствата са принципите 
на недискриминация и равенство, които съставляват основата на всички основни 
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 договори за правата на човека. Правата на малцинствата все повече се признават като 
неразделна част от работата на ООН за насърчаване и защита на правата на човека, 
устойчиво човешко развитие, мир и сигурност. OHCHR има водеща роля в системата на 
ООН в това отношение, тъй като Службата изтъкна противодействието на 
дискриминацията като един от своите тематични приоритети в своя план за 
организационно управление на OHCHR 2018-2021. OHCHR също така поема водеща роля 
в работата на мрежата на ООН за расовата дискриминация и защитата на малцинствата, 
което е в съответствие с член 9 от Декларацията, като гарантира, че се полагат 
координирани усилия за напредък и приоритизиране на правата на малцинствата в 
цялата система на ООН. 

  

България 

България е пример за държава с доста голямо етническо малцинство от ромската 
общност и поради това през годините се появи необходимост от създаване на закони и 
създаване на политики за защита на техните човешки права. Освен това бяха 
изключително важни действията на Европейската комисия през 2011 г., които 
предоставиха конкретни инструкции на българските власти за интегриране на 
общността. 

Една от последните успешно действащи стратегии в България беше – Стратегия за 
образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. През 
последните няколко десетилетия няколко български правителства и отделни 
министерства приеха общо девет стратегически документа за ромската интеграция в 
периода 1999-2030 г. Повечето от тези документи са изготвени с активното участие на 
гражданското общество в България и в отговор на международни инициативи. С някои 
изключения, най-сериозните от които са в Националната стратегия за интеграция на 
ромите 2012 - 2020 г., тези документи отразяват адекватно проблемите на 
дискриминацията срещу ромите и дават адекватни решения. 

Въпреки това стратегическите цели, заложени във всички документи, остават някак 
неизпълнени, тъй като основните мерки за борба със структурната дискриминация сред 
ромите не са предприети от нито едно правителство. 

Националната стратегия на Република България за ромска интеграция 2012 – 2020 г. е 
разработена в отговор на съобщението на Европейската комисия от 05.04.2011 г. „Рамка 
на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“. Координацията и 
контролът по изпълнението на Стратегията и Плана за действие се осъществява от 
Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. 

Въпреки че се позовава на предишни стратегически документи за интеграция на ромите 
и се определя като консолидиращ документ на няколко съществуващи стратегии и 
планове във всички области на интервенция, 2012-2020 г. прави сериозно отклонение от 
стратегическите цели, заложени в предишни документи. Това отклонение е най-
очевидно по отношение на неясните приоритети на стратегията за премахване на 
сегрегирано ромско образование. Защото за разлика от всички стратегически приети 
досега документи от различни правителства, НСРР не формулира стратегическа цел за  
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премахване на сегрегираните училища в отделните ромски квартали, а напротив – 
предвижда подобряване на качеството на образованието в сегрегираните училища. 
Проблемният анализ на ромската общност, който НСПИ представя, също не съдържа 
анализ на проблема със сегрегирано образование. 

Това отклонение и противоречие с визията на държавата от предходните 13 години е 
необяснимо, тъй като в периода, предхождащ приемането на новата стратегия, 
успешните практики на десегрегация в образованието, идващи от неправителствени 
организации и всички международни и европейски мониторингови институции, 
изискват премахване на сегрегираните училища. 

Неяснотата в отношението на българските власти към де факто съществуващата 
сегрегация в ромското образование се потвърждава и от самата приета през 2015 г. 
Стратегия на МОН за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства 2015 - 2020 г. Стратегията разглежда подробно въпросите на сегрегацията и 
десегрегацията в образованието, но излага решението на проблема с равния достъп на 
ромските деца до образование според „обществените нагласи”. 

Липса на политики, свързани с речта на омразата, престъпленията от омраза и 
престъпленията, мотивирани от расизъм. 

През февруари 2018 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Резолюция за 
прилагане на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства в България. 
В резолюцията се отбелязва, че Наказателният кодекс на България не въвежда 
квалифицирани състави за престъпления, извършени на расистка основа, освен за 
убийство и тежка телесна повреда. 

Комитетът на министрите също така подчертава, че ромите са обект на физически 
нападения, а екстремистките политически партии се опитват да инструментализират 
съществуващите антиромски настроения. 

Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация препоръчва изменения в 
Закона за защита от расова дискриминация, за да се въведе легална дефиниция на 
гаранциите в съответствие с член 4 от Конвенцията. Препоръчва се и въвеждането на 
стандартни процедури. 

В Петия периодичен доклад за България (2014 г.) Европейската комисия срещу расизма 
и нетолерантността (ЕКРН) изрази изненада и разочарование, че ограничен брой 
употреби на реч на омразата се стига до съда и че присъдите са толкова малко. Има 
опасения, че това изпраща сигнал към обществото, че речта на омразата не е опасна и 
може да се използва без последствия. 

В периода 2014-2020 г. Институт „Отворено общество“ – София проучи връзката на 
обществото с речта на омразата и посочи, че ромите са основната цел на речта на 
омразата, следвани от ЛГБТ+ групата, поради което са необходими спешни политически 
реформи. 
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Националната програма за подобряване на майчинството и здравето на детето 2014-
2020 служи като добър пример за национална здравна политика, която отчита особената 
уязвимост на ромските жени и деца. Това се дължи на липсата на достъп на ромските 
жени и деца до здравеопазване – „Особено сериозен проблем е медицинското 
наблюдение и консултиране на бременни жени от ромската етническа група. Около 60% 
от тях не са осигурени, поради което бременността им не се наблюдава и не получават 
предродилни консултации. По-голямата част от бременните ромски жени не ходят на 
консултации и първият преглед по време на бременността им се прави при постъпване 
за раждане”. По отношение на достъпа на децата до здравни грижи се отбелязва също, 
че „За детските контингенти друг основен проблем е в малките и отдалечени населени 
места и в малцинствените квартали, където достъпът до личен лекар/педиатър е 
ограничен поради липсата на такъв”. Програмата се осъществява чрез изграждане на 31 
здравно-консултативни центъра в районните болници, интегрирани и 
индивидуализирани медико-социални услуги за бременни жени и деца в риск, 
профилактика, ранна диагностика. 

Здравен медиатор 

Позицията на здравен медиатор е мост между ромските общности и здравните и 
социални услуги. В България моделът на здравните медиатори е въведен за първи път 
през 2001 г. от екипа на фондация „Здравни проблеми на малцинствата” и продължава 
да се развива през годините с помощта на правителствени и неправителствени 
институции, които всъщност играят много важна роля. в страната, когато става въпрос за 
защита на правата на малцинствата.През април 2017 г. беше създадена Национална 
мрежова асоциация на здравните медиатори - професионална организация, 
обединяваща всички практикуващи здравни медиатори в страната, както и лекари - 
специалисти, общопрактикуващи лекари и медицински сестри, обучители на здравни 
медиатори, експерти по етнически и демографски въпроси, експерти и специалисти в 
областта на общественото здраве, съмишленици и граждани, които подкрепят 
въвеждането на фигурата на здравния медиатор като част от системата на общественото 
здравеопазване. 

Основните задачи на здравните медиатори са: 

- преодоляване на културните бариери в комуникацията между ромските общности и 
местния медицински персонал; 

- подобряване на достъпа на уязвимите ромски общности до здравни услуги; 
преодоляване на съществуващите дискриминационни нагласи в местното 
здравеопазване за ромите; 

- оптимизиране на изпълнението на превантивни програми сред ромското население; 

- здравно образование на ромите и активна социална работа в общността. 

Образователна инициатива 

Друга голяма инициатива, реализирана от българското правителство в сътрудничество с 
институциите на ЕС, беше програма за обучение на полицаи, работещи с малцинствата. 
Като заключение от тези инициативи от последните доклади от 2018 г. се вижда, че са 
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 проведени 1286 обучения за 22 259 полицаи, работещи в мултиетническа среда. Те се 
фокусираха върху превенция на закононарушения, начини за ефективна реакция при 
постъпване на сигнал и недопускане на ескалация на напрежението в райони с 
компактно ромско население. След придобитите умения и знания и с помощта на 
учители, директори на училища, социални работници, полицаи, общински служители, 
медиатори, представители на гражданското общество през 2018-2019 г. беше отбелязан 
голям успех - 19 077 деца в задължителни предучилищни и училищни възраст, записана 
за първи път или върната в образователната система. 

Европейски програми за овластяване на ромската общност 

По Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на Европейската комисия се 
изпълняват редица проекти за осигуряване на модерни социални жилища за 
настаняване на уязвими групи, включително роми. Те включват изграждане или 
рехабилитация на над 500 жилищни единици; изграждане на заслони; центрове за 
временно настаняване или кризисни центрове; подобряване на образователната 
инфраструктура и социалните жилища; модернизиране на социалната инфраструктура и 
др. За подобряване на жилищните условия продължават дейностите по съставяне на 
кадастрални карти и регистри като основа на градоустройствените планове. Органите на 
местното самоуправление се насърчават да прилагат градоустройствена регулация на 
жилищните райони с преобладаващо ромско население и да включват нови зони за 
жилищно застрояване. Средствата от държавния бюджет се използват за разработване 
на кадастрални карти и регистри, подобряване на съществуващата и развитие на нова 
техническа инфраструктура в ромските жилищни райони. 

  

Испания 

Трансформацията на държавата в Западна Европа предоставя нови възможности за 
изява на малцинствените нации. Испания има дълга история като многонационална 
държава и през ХХ век това е един от основните източници на политически конфликти. 
Каталунските и баските националисти и галисийските регионалисти виждат в Европа 
нова арена за изразяване на своите национални амбиции, като същевременно запазват 
известна неяснота относно крайните си цели и въпроса за суверенитета. Тези три групи 
според статистиката се считат за най-големите малцинствени групи в Испания с общо 
над 11 милиона души. Освен това в Испания има доста голяма малцинствена общност от 
роми, която според статистиката е малко по-малко от милион души. С цел интегриране 
на малцинствените групи правителството, както и много организации, са реализирали 
различни дейности. С течение на годините предстоящите предизвикателства стават все 
по-сложни и правителствените, международните, национални, регионални и местни 
организации трябва да насочат вниманието си и да предложат различни политики, както 
и дейности в това толкова динамично време. 

Испания е доста сложна страна с мултикултурни общности, които живеят там, поради 
което правителството трябва да наложи различни закони, стратегии и инициативи, за да 
ги спазва. Наскоро испанското правителство стартира Стратегия за чуждестранни 
действия, която има за цел да установи основните линии, принципи и инструменти,  
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които ще ръководят действията на Испания за периода 2021-2024 г. Имайки предвид 
глобалната пандемия от COVID-19, стратегията е създадена в начин за диагностициране 
на настоящите реалности на нов глобален сценарий и основните тенденции, влияещи 
върху международната ситуация, която ще бъде ускорена от пандемията. 

Въз основа на своите силни страни и особености и с недвусмислено проевропейски 
многостранен призив, Испания се стреми да играе по-важна роля на международната 
арена, с по-висок профил, предвиждайки тенденции и проектирайки ценностите и 
принципите, които ни определят като общество: свобода, мир, равенство, солидарност, 
справедливост, многообразие, демокрация, устойчивост и прогрес. Тя ще направи това 
чрез проактивни чуждестранни действия, съсредоточени около четири основни 
ръководни принципа: ангажиране с „Повече Европа“ с по-интегриран и автономен 
Европейски съюз, който заема водеща позиция в света; насърчаване на по-добър 
мултилатерализъм, който използва възловия и обединяващ аспект на нашата страна 
като посредник за по-добро глобално управление и управление на взаимозависимостта; 
насърчаване на стратегическия двустранност, който е по-селективен при 
приоритизирането на нашите двустранни отношения според нашите интереси и 
възможности; и задълбочаване на нашата ангажирана солидарност чрез нова визия за 
сътрудничество за развитие. През цялото време използва Дневния ред до 2030 г. и 
Целите за устойчиво развитие (ЦУР) като пътна карта и ръководни принципи и 
европейските външни действия като основен инструмент. 

През 2019 г. Испания беше наградена с наградата Global Equality Champion от 
Фондацията за кампания за човешки права за лидерството си в утвърждаването на 
правата на LGBTQ общността. 

Борбата срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова 
идентичност, наистина е един от приоритетите на испанската външна политика по 
отношение на правата на човека. В продължение на много години Испания насърчава 
многобройни действия за защита на правата на ЛГБТИ лицата в различни многостранни 
форуми: Съветът на ООН по правата на човека (подкрепя мандата на независимия 
експерт за защита срещу насилие и дискриминация въз основа на сексуална ориентация 
и полова идентичност), Генералната асамблея на ООН, Основната ЛГБТ група на ООН 
(неформална и хетерогенна мрежа от държави, международни организации, 
неправителствени и граждански организации, която е създадена, за да даде видимост и 
подкрепа на исканията и претенциите на ЛГБТИ лицата в рамките на Организацията на 
обединените нации), Европейския съюз (разработване и одобряване на Насоките на ЕС 
относно правата на ЛГБТИ лицата и Насоките на ЕС за недискриминация) и Коалицията 
за равни права (междуправителствена структура, която насърчава многостранното 
сътрудничество, обмена на информация и добрите практики в защитата и подкрепата на 
ЛГБТИ лица).Въпросът за правата на човека за ЛГБТ Лица на пола ТИ също често се 
повдигат в двустранни разговори с трети страни. Службата по правата на човека към 
Министерството на външните работи, Европейския съюз и сътрудничеството също така 
управлява схема за безвъзмездни средства за дейности, свързани с насърчаването и 
защитата на правата на човека, която се обявява ежегодно, за борба с дискриминацията 
въз основа на сексуалната ориентация и полова идентичност като приоритетни линии на 
действие. 
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Днес Испания е световен референтен по отношение на правата и толерантността на 
ЛГБТИ+. Пътешествие, започнало през 70-те години на миналия век от хиляди смели 
хора, които рискуваха живота си, за да защитят правата и свободите си. С наближаването 
на новия век, Испания стана през 2005 г. третата страна в света, която легализира 
еднополовите бракове, само след Холандия (2000) и Белгия (2003). С одобрението от 
испанските съдилища на изменението на Гражданския кодекс, което в очите на закона 
направи хомосексуален съюз равен на този на хетеросексуален съюз, Испания беше 
начело на правата на ЛГБТИ в света и равни права за всички нейните граждани. Страната 
дори направи още една крачка напред, като установи равни права на осиновяване 
между еднополовите двойки, което все още не беше отразено в законодателството на 
никоя друга държава. Но битката за равни права беше започнала преди много години. 
Докато очевидно имаше предишни индивидуални демонстрации, движението за 
правата на ЛГБТ+ в Испания се появи през 70-те години на миналия век. Според 
статистиката на EQUALDEX от април – май 2021 г. Испания има индекс на равенство от 
84% от 100%, както и обществено приемане на този от 71% и законни права, защитени с 
почти максимум – 97%. 

Упълномощаване на организациите на гражданското общество беше използвано като 
начин за включване на механизми за насърчаване на диалога и дебата с публичните 
администрации, например чрез Държавния съвет на неправителствените организации 
за социално действие, консултативен орган за насърчаване на участието на организации 
с нестопанска цел в изготвянето на социални политики, включително ЛГБТ организации. 
Това включва годишните субсидии, отпускани на социални организации, включително 
тези, които насърчават недискриминацията въз основа на сексуална ориентация и 
полова идентичност. Първата част от субсидиите облагодетелства социалните 
организации за разработване на конкретни социални програми, включително програми 
относно ЛГБТ хората. Общият размер на тези субсидии за социални организации се 
определя от данъкоплатците на годишна база. Втората част от субсидиите подпомага 
разходите за управление и персонал на социалните организации. 

Платформата за социално действие на НПО е държавна, частна, неконфесионална и 
нестопанска организация, която работи за насърчаване на пълното развитие на 
социалните и гражданските права на най-уязвимите и незащитени групи у нас и сила. 
Платформата на НПО Social Action координира от 2002 г. насам кампанията X Solidaria, 
насочена към насърчаване на солидарността между данъкоплатците, така че те да могат 
да поставят отметка в квадратчето „Дейности от социален интерес“ в данъчната си 
декларация и да отделят процент от пълната си такса за реализиране на програми 
насочени към хора, които са изложени на риск от социално изключване в нашето 
общество: възрастни хора, хора с увреждания, хора с рак, жени и млади хора в 
изключване. Х е този, който помага на най-уязвимите хора. Хората могат да го маркират, 
когато правят отчета си за доходите. Това поле се нарича "Дейности от социален 
интерес". 

Откакто Платформата стартира тази кампания за повишаване на осведомеността, почти 
4 милиона повече хора отбелязват полето за солидарност в отчета си за доходите, като 
от 6 887 500 декларатори през 2002 г. на 10 803 462 през 2016 г. Трябва също да се 
отбележи, че събираемостта се е увеличила с повече от 130 милиона евро между 2007 и  
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2016 г. Тази кампания има подкрепата на Платформата на третия сектор, Платформата 
за доброволци на Испания, Мрежата за борба с бедността и социалното изключване в 
испанската държава (EAPN-ES), Испанския комитет на представителите на хората с 
увреждания ( CERMI), Платформата на детските организации и Координаторът на НПО за 
развитие – Испания. 

Програма за обучение за интегриране на равенството и недискриминацията в 
публичните политики, с подкрепата на грантове за действие за напредък. Проектът има 
за цел да се бори с всякакъв вид дискриминация, основана на сексуална ориентация и 
идентичност. Бенефициенти на проекта са публични директиви и държавни служители, 
отговорни за разработването, прилагането и оценката на публични политики, 
законодателство и програми на всички административни нива. Тази програма включва 
изработването на наръчник за обучение с насоки за интегриране на равенството и 
недискриминацията и дейности за обучение. 

В светлината на пандемията от COVID-19 множество сдружения на мигранти ЛГБТКИ+ 
стартираха инициативи за подкрепа на мигранти в особено уязвими ситуации. В Мадрид 
Асоциацията на лесбийки, гей, транс и бисексуални мигранти и бежанци Асоциация на 
лесбийки, гей, транс и бисексуални мигранти и бежанци Kifkif премести по-голямата част 
от дейността си онлайн. Благодарение на използването на социалните мрежи, 
асоциацията предлага не само правни, психосоциални и сексуални съвети, но и 
пространства за придружаване и социализации на всеки, който се нуждае от тях. Той 
също така издаде ръководство с практически препоръки за подпомагане на ЛГБТКИ+ 
мигрантите по време на тревожно състояние. Фондация ACATHI, неправителствена 
организация, която предлага набор от услуги на ЛГБТКИ+ мигранти и бежанци в 
Барселона, стартира фонд за спешни случаи, за да помогне на тези, които са загубили 
основния си източник на доходи поради пандемията. 

Испания постигна невъобразим напредък в толерантността, уважението и равенството. 
Стигна се толкова далеч по този път, но трябва да помним да гледаме назад и да помним 
онези, които го направиха възможно: след това да продължим да гледаме напред, за да 
защитим бъдещите поколения. Испания може да бъде истински пример за всички други 
страни от ЕС по отношение на правата на ЛГБТК+ и има голямо участие на активисти за 
правата на човека, неправителствени организации и гражданското общество.  

Естония 

За да насърчи включването на мигрантите, Естония досега е създала 4 последователни 
стратегии за интеграция. Първият, Интеграция в естонското общество 2000 – 2007 г., се 
фокусира върху езиковата и комуникативната интеграция, правната и политическата 
интеграция и социалната и икономическа интеграция. Съвсем наскоро програмата 
„Интегриране на Естония 2020“, въведена през 2014 г., обхваща социалното сближаване, 
международната конкурентоспособност на Естония в международен план и сигурността. 
Наскоро беше завършен нов план за развитие, наречен Cohesive Estonia 2021-2030 – 
съвместно предприятие между министерствата на културата, вътрешните работи и 
външните работи, който трябва да осигури основата за развитие на сферата на 
интеграция през следващите години. Рускоезичните граждани, както естонски 
граждани, така и хора с неопределено гражданство, както и граждани на Руската  
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 федерация, живеещи в Естония, са традиционната целева група на тези документи за 
интеграционна стратегия. Напоследък обаче беше поставен по-голям акцент върху 
новодошлите имигранти, като беше разработена втора стратегия за интеграция за 
периода 2008-2013 г. Следващият план за развитие на вътрешната сигурност 2015-2020 
г. по-късно въведе първите мерки за гражданска ориентация и политики за адаптация за 
новодошлите имигранти в Естония. Cohesive Estonia 2021-2030 се фокусира още повече 
върху адаптацията и интеграцията на новопристигналите имигранти. 

Както е показано от 2000 г., правителството на Естония е създало дългосрочна стратегия 
и я надгражда на всеки 7-годишен период, за да анализира по-добре новите тенденции 
и новите предизвикателства, на които стратегията, законите и дейностите трябва да 
отговорят. От друга страна, въпреки че правителството на Естония полага много усилия 
в стратегиите и дейностите за интеграция, пропастта между общностите, говорещи 
естонски и руски език, все още съществува в образованието, пазара на труда, жизнената 
среда, потреблението на медии и т.н. увеличаването на миграционните обеми и 
диверсификацията на имиграционните групи и краткосрочните форми на миграция се 
превръщат в едно от най-големите предизвикателства в миграцията и интеграцията. 

На политическо ниво още през 2019 г. основният курс се основава на плана за развитие, 
одобрен от правителството през 2014 г., наречен „Интегриране на Естония 2020“, който 
освен интегрирането на естоноговорящи постоянни жители и жители с други майчини 
езици, се фокусира и върху подпомагане на адаптирането и интеграцията на нови 
имигранти. Като нова целева група за интеграция, която държавата през последните 
години започна да предоставя повече внимание и повече услуги на хората, завръщащи 
се в Естония, имаше дискусия за кандидатстване на чуждестранни студенти, придобили 
висше образование в Естония, и престоя им в Естония. През 2018 г. Министерството на 
културата започна подготовката за новия държавен план за интеграция „Интегриране на 
Естония 2030”, който е продължение на плана за развитие на интеграцията 
„Интегриране на Естония 2020”, който беше одобрен от правителството през 2014 г. 

Настоящата СТРАТЕГИЯ НА ФОНДАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЯ за периода 2020-2025 г. е насочена 
към следното: 

1. В Естония са установени нагласи в подкрепа на интеграцията и са създадени условия 
за тясно сътрудничество между различните страни за развитието на сплотено общество. 

2. Познаване на естонското културно пространство и владеене на естонски език. Сред 
хората с майчин език, различен от естонски, има подобрени целеви групи, които имат 
достъп до съвременни висококачествени възможности за изучаване и практикуване на 
естонски език. 

3. Националните малцинства, живеещи в Естония, поддържат и ценят своите културни 
традиции и го правят 

тясно сътрудничество помежду си и с други сектори, културни организатори, 
разнообразието на културното съзнание нараства в обществото. 

4. Хората, завръщащи се в Естония и новите имигранти се адаптират гладко в 
обществото, живеят в чужбина 
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сънародниците са в тесен контакт с Естония. 

5. Дейностите по интеграция имат и ще имат значително въздействие, ефективно 
организирани, целеви услуги за удовлетвореност с високо качество. 

Основна роля в интеграцията в Естония играе Фондацията за интеграция, която е 
основана на 31 март 1998 г. под името Фондация за интеграция на неестонците. 
Създаден е от естонското правителство и под ръководството на Министерството на 
културата. 

Инициативи, които могат да послужат като добър пример, са естонските езикови къщи, 
Ръководство за човешки права: 

1. Естонски езикови къщи 

Естонските езикови къщи бяха създадени с цел да предложат на изучаващите езици 
благоприятна среда на естонски език, в която да практикуват националния език, да 
повишат увереността им при говорене и да се запознаят по-добре с живота в страната. 

Центровете предлагат следното: 

• Консултантска услуга за изучаване на езици – Двама консултанти в Талин и 
трима в Нарва могат да предоставят информация по телефона, по електронна 
поща, по Skype и лично за това къде, как и в какъв формат можете да изучавате и 
практикувате естонски безплатно. 

• Езикови и културни курсове – курсове, водени от опитни учители 

 

2. Ръководство за правата на човека 

Ръководството за правата на човека е образователен проект за правата на човека в 
Балтийския регион. Той беше пуснат в Латвия през март 2016 г., като в бъдеще ще 
последват естонски и литовски версии. Проектът се изпълнява в Естония от Центъра за 
правата на човека. Ръководството за човешки права е онлайн информационен и 
образователен ресурс и инструмент за самопомощ. Предлага помощ за разбиране на 
човешките права в различни ситуации. Ръководството използва тематичен подход, за да 
обясни как функционират правата на човека. Вместо да изброявате отделни права, 
можете да научите за правата, които са свързани с определена тема или ситуация в 
ежедневния ви живот. С течение на времето ще се добавят нови теми. 

Ръководството има раздел за институциите за правата на човека, към които да се 
обърнете за установяване дали вашите човешки права са били нарушени. Обяснява кога 
и как можете да кандидатствате в тези институции. Има и раздел за организации, които 
работят с правата на човека и които могат да бъдат консултирани за помощ или 
допълнителна информация. 

Като една от най-напредналите в областта на цифровите технологии страни в Европа, 
Естония блести с наскоро публикуваното Ръководство за правата на човека, което 
предлага препратки към съответните национални и международни закони, съдебна  
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практика и допълнителни документи. Ръководството предлага помощ за разбиране как 
да се оплаквате, когато смятате, че правата ви са били нарушени. 

Ако направим бърза обиколка на това онлайн ръководство, можем да разберем, че това 
е доста важна и същевременно лесна за използване платформа, която може да ви спести 
много време и ресурси, когато смятате, че вашите човешки права са били нарушени. И 
така, предприемайки обиколката, когато отворим следния линк: 
https://www.inimoigustegiid.ee/en/themes/ и смятате, че правата ви като мигрант са били 
нарушени, има бутон „МИГРАНЦИЯ И УБЕЖИЩЕ“. Тогава платформата ще ви даде доста 
ясна информация как да разграничите различните категории мигранти, тъй като те могат 
да имат различни права и закрили. След това от наличните бутони ще избера 
„МИГРАЦИЯ“ и това ще ме отведе до коя част ще бъде ясно посочено какви са правата 
ми да влизам и оставам в друга държава. И от наличните бутони мога да избирам между 
„Право на влезте в Естония“, „Несправедливо експулсиране“, „Задържане и 
имиграция“ и „Последствия от влизане без правно основание“ – тогава ще избера 
Несправедливото експулсиране. Ще ми даде информация за това как да се оплача и в 
допълнение какви са таксите, сроковете, съдържанието на жалбата и какво ще се случи 
след присъдата, както и правната помощ. 

Както се вижда, обиколката за установяване дали и кои от правата ми са били нарушени 
отне по-малко от минута и е обобщена в по-малко от 1/3 от написана страница, което 
прави използването на това ръководство и самата платформа изключително лесно от 
гражданите. Предлага се на английски, естонски и руски език, така че още повече хора 
могат да се възползват, като предпочитат родния или първи език. Тази инициатива 
определено може да бъде сред първите 10 инициативи в Европа, що се отнася до лесния 
достъп до информация до обществото. 

3. Други примери за добри практики: 

През 2018 и 2019 г. се появиха редица нови и вълнуващи решения в областта на 
изучаването на езици. Създадени са четири нови приложения като нови инструменти за 
изучаване на езици: Speakly, WalkTalk, Multikey и Käänuk. 

Различни услуги за подкрепа, насочени към компании, набиращи чужденци, и други 
заинтересовани страни също могат да бъдат посочени като примери за добри практики: 
като например приложението на Института за балтийски изследвания и работа в 
Естония, демонстриращо набиране на чуждестранна работна ръка стъпка по стъпка, 
мрежата за подкрепа за адаптиране на нови имигранти (информационен списък и срещи 
на мрежата за подкрепа), която се координира от Министерството на вътрешните работи 
и мрежата от работодатели, управлявана от Work in Estonia и Естонската търговска 
камара, за да се подпомогне наемането на чуждестранни служители. 

От 2018 г. държавата предлага на компаниите чуждестранна подкрепа за набиране на 
персонал, която има за цел да облекчи недостига на специалисти от най-високо ниво в 
Естония. От 2019 г. Фондация за интеграция предлага консултантска услуга на лица, 
завръщащи се в Естония, а семейства с деца, които са останали дълго време в чужбина, 
могат да кандидатстват за социално-икономическа помощ за връщане. Град Ülemiste и 
неговите дейности за развитие също се открояват като обещаваща практика: изграждане  



15 
 

 

на жилищна сграда, International House of Estonia, който предоставя консултантски 
услуги и Ülemiste Health Center, който през 2019 г. предоставя услуги на семеен лекар на 
чужди езици. 

Италия 

Хората мигрират по много причини, вариращи от сигурност, демография и човешки 
права до бедност и изменение на климата. Броят на хората, пребиваващи в държава от 
ЕС с гражданство на държава, която не е членка, към 1 януари 2020 г. е 24,8 милиона, 
което представлява 5,1% от населението на ЕС-27. Други 13,3 милиона души, живеещи в 
една от страните от ЕС-27 към 1 януари 2021 г., са били граждани на друга държава от 
ЕС. Италия е една от първите 10 държави в Европа, приемащи мигранти, според 
статистиката от големите вълни около 2015 г. Досега през 2021 г. в Италия са слезли 63 
062 мигранти. Петте основни страни на произход са Тунис, Египет, Бангладеш, Иран и Кот 
д'Ивоар. В същото време около 1 от всеки 2 мигранти, които се опитаха да заминат от 
Либия, за да стигнат до Италия, бяха заловени и върнати в Либия. 

Европа е едно от най-желаните места за миграция на мигранти поради своите политики 
за приобщаване и интеграция, но не само. Италия е сред малкото страни, които приемат 
голям брой мигранти по море, суша и въздух, разбира се, законно и незаконно. Що се 
отнася до миграционния феномен, той не може да се счита за преходен или временен 
характер. През годините Италия демонстрира способността си да се справи с тази 
ситуация, причинена главно от политическа нестабилност, конфликти и икономически 
дисбаланси. Никоя страна не може да се справи сама с това предизвикателство. Италия 
активно насърчава засилените партньорства на национално и международно ниво на ЕС 
с африканските страни на произход и транзит на мигранти. През тригодишния период 
2017–2019 г. Италия отдели 230 милиона евро от своя Африкански фонд, за да подкрепи 
агенциите на ООН, предимно ВКБООН и МОМ, които работят за защита на бежанците и 
мигрантите, особено на най-уязвимите. Италия е и вторият вносител със 123 милиона 
евро в Доверителния фонд на ЕС за Африка, който финансира дейности за насърчаване 
на стабилността и допринася за по-добрата миграция. Освен това Италия е активен член 
както в процесите от Рабат, така и в процесите от Хартум, като насърчава регионалния 
диалог по въпросите на миграцията с африканските държави. 

През 2017 г. италианското правителство прие Националния план за интеграция за 
подпомагане на интеграцията на бежанците в Италия. Планът се разглежда като 
компромис и опит да се спре възходът на антиимиграционната идеология. Много 
политици на италианските избори през 2018 г. се явиха на антиимиграционна 
платформа. След като този план бъде изпълнен изцяло и резултатите от него започнат 
да се показват, се надяваме, че антиимиграционната реторика ще изчезне. 

Планът за подпомагане на интеграцията на бежанците в Италия се финансира от 
италианското правителство и Европейския съюз. Той е предназначен за насочване към 
75 000 души със статут на бежанец или субсидиарна закрила от ЕС, което означава, че те 
не могат да се върнат в своята страна на произход или в родината си поради страх от 
преследване или смърт. Националният план за интеграция е двупосочна улица. 
Бежанците ще получат повече помощ за намиране на работа и подходящо жилище,  
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докато Италия и нейните хора ще почувстват, че тези бежанци стават активни членове 
на тяхната общност, вместо източване на борещата се икономика. 

Ключов компонент на Националния план за интеграция е преподаването на италиански 
език. Преподавайки италиански език на бежанци от всички възрасти, правителството се 
надява да увеличи интеграцията на бежанците в Италия. След като бежанците научат 
италиански, ще им бъде по-лесно да участват в своята общност. Вторият основен 
компонент на Националния план за интеграция е насърчаването на „активното 
гражданство”. Италианското правителство се надява да ограничи ислямофобията чрез 
насърчаване на добра воля и комуникация между бежанците и италианските общности, 
в които живеят. Младите бежанци ще започнат да общуват с младите италианци, 
взаимното уважение ще започне да расте и бъдещите поколения ще имат по-добро 
разбиране един за друг. 

Пример за плана в действие може да се намери в малко градче, сгушено в дъното на 
планинската верига Доломит. През 2019 г. в град Белуно четирима африкански бежанци 
бяха интервюирани от The Local Italy, международна новинарска организация. Намериха 
четиримата мъже да почистват територията на стара военна казарма, която 
правителството планираше да превърне в културен център. Мигрантите също работят в 
града, почиствайки паркове и центъра на града. 

Безплатен, задължителен езиков курс 

Изучаването на италиански език е право, но и задължение” за новопристигналите в 
страната, се посочва в плана. От мигрантите ще се изисква да се запишат за езикови 
часове, провеждани в приемните центрове, докато младежите под 18 години трябва да 
бъдат записани в италианската училищна система. В замяна на това държавата ще 
признае квалификациите, получени в родните страни на мигрантите, ще предложи 
тестове, за да гарантира, че са записани в правилното ниво на езиков курс, и ще окаже 
специална подкрепа на нуждаещите се. 

Жилище/обежище 

Правителството се ангажира да разшири възможностите за настаняване, достъпни за 
мигрантите, когато напуснат приемните центрове, като включи притежателите на статут 
на международна закрила (това включва и бежанците) в плановете за спешно 
настаняване на регионалните власти. Планът също така призовава мигрантите да бъдат 
„разпределени поравно в цялата територия“, за да се направят инициативите устойчиви 
и да се избегне пренаселеността в определени региони или градове. 

Работа 

Безработицата остава висока в Италия след финансовата криза и е непропорционално 

повишена сред чужденците. В новия план правителството се ангажира да насърчава 

схемите за кариерно ориентиране, обучение и чиракуване за мигранти и да предлага 

специализирана подкрепа на уязвимите категории, включително жените.  
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III. От Теория към Практика 

Досега е добре известно, че малцинствените групи включват национални, етнически, 
културни, езикови и религиозни групи. Включва също мигранти, бежанци и местни и 
племенни хора. Малцинствата се борят с дискриминацията всеки ден и тя завършва с 
маргинализация и изключване. Правата на човека се основават на ценности като 
достойнство, справедливост, равенство, уважение и независимост. Те включват правото 
на живот и свобода, правото на труд и образование и много други. Всеки има право на 
тези права, без дискриминация. 

Повечето съвременни общества признават два вида права: тези, които дължим на 
всички човешки същества (например правото да не бъдем измъчвани) и тези, които 
дължим на нашите съграждани в споделено общество (например правото на глас ). В 
идеалния случай тези човешки права се прилагат независимо от това откъде сте, в какво 
вярвате или как решите да живеете живота си. За универсалните човешки права всички 
са съгласни - задължението за зачитане на човешкото достойнство е разбираемо. Но с 
правата на гражданите има много сива зона. Всичко започва с това как определяме кой 
е член. Не можем да избираме кога, къде или кого да се родим, но това засяга целия ни 
живот и нашите възможности. Както казва Айелет Шачар, това е „лотария за право на 
раждане“ и съответства на коя конкретна каста сте родени. 

Обвързването на правата с членство започва спор за това кой всъщност „принадлежи“ и 
винаги поражда въпроси и подозрения относно расовите, сексуалните или религиозните 
малцинства и коренното население. Този тип ситуации оставят много място за 
дискриминация на определена група хора. Повечето съвременни политически 
философи се разделят на две групи – тези, които вярват в „земния космополитизъм” и 
тези, които вярват в националността. Земният космополитизъм означава, че хората 
„носят“ всичките си права със себе си по целия свят. Но изглежда повече като утопия, 
отколкото нещо осъществимо. Тогава отново националността оставя възможности за 
дискриминиране на определена група хора. И изглежда, че проблемите с 
дискриминацията срещу малцинствата са по-скоро свързани с правата на „членство“, 
отколкото с човешките права. Основната предпоставка на човешките права днес е, че 
хората по същество имат права, които не подлежат на договаряне, а глобалното 
неравенство е огромно. Ето защо е толкова важно в коя държава си роден. 

Движението за правата на човека разгледа внимателно състоянието на насилието по 
света, неуспехите на държавите да третират еднакво своите граждани, независимо от 
техния пол, раса, религия или сексуална ориентация. Това движение също така дава 
приоритет на икономическите и социалните права - това означава от заетост до жилище 
и храна. Материалното равенство е нещо, което законът за правата на човека и 
движенията никога не са си поставяли за цел да защитават. Следователно човешките 
права често служат като извинение за тясната защита на капиталистите. В историята на 
движението за правата на човека тази институция не успя да атакува победата на 
богатите и се бори да се справи с бедността на останалите. Това проправи пътя към 
нарастването на неравенството и по-нататъшните злоупотреби с права, с които се 
занимаваме днес. 
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Според индекса за върховенство на закона за 2018 г. заплахите за правата на човека 
съществуват над ⅔ от изследваните 113 държави. Ясно е, че много от въпросите, 
свързани с правата на човека, се подхранват взаимно – когато един става по-значим, 
стават и множество други. Трафикът на хора, известен още като съвременното робство, 
се разраства по целия свят. То не е ограничено до определени държави, но 
международната общност трябва да увеличи усилията си и да се бори с него. За да се 
сложи край на тази човешка трагедия, ще е необходим многостранен подход, който се 
отнася до икономическите, социалните, културните и правните реалности, които 
допринасят за проблема по целия свят. 

Борбата с трафика на хора не е лесна, има организации, които се мобилизират по целия 
свят за борба с този проблем с човешките права. Например организацията Not For Sale. 
Те осигуряват подкрепа за жертвите на трафик, създавайки предприятия, които 
осигуряват справедливо заплащане на работни места за уязвимите групи от 
населението. ChildVoice се пресича с международните усилия за борба с трафика на хора 
чрез овластяване на уязвимите и маргинализирани подрастващи момичета чрез 
психосоциално консултиране, обучение за житейски умения и други свързани услуги. Те 
работят усърдно за повишаване на осведомеността и разбирането за трафика на хора в 
техните общности. 

Един от най-големите проблеми с правата на човека е свързан с бежанските кризи. 
Според шефа на ООН светът се справя с „най-високите нива на изселване в историята“. 
Основните причини се дължат на въоръжен конфликт. А въоръженият конфликт не се 
разрешава лесно, следователно ще има по-големи проблеми с това в бъдеще. Въпреки 
че не всички бежански лагери са еднакви, все пак повечето от тях означават, че хората 
живеят в убежища от брезент, палатки или транспортни контейнери. Вътре в бежанските 
лагери има конфликти, трудности с образованието и нов език и опит от социално 
изключване и дискриминация. Бежанските лагери се нуждаят от основни стоки: храна, 
облекло, здравни грижи, подслон, домакински и хигиенни принадлежности и разбира 
се чиста вода. 

Според преглед на световните кризи на разселването през 2020 г. 82,4 милиона души в 
момента са разселени от домовете си. Това е рекордно висок брой и от тях над 40% са 
бежанци, избягали в друга държава. Повечето богати страни третират бежанците като 
проблем на някой друг. Криейки се зад затворени врати, те позволиха на по-бедните 
страни да приемат бежанци. И те оставиха агенциите на ООН толкова разбити и без 
никаква хуманитарна помощ, че дори вече не могат да хранят много бежанци. 
Например, ООН получи по-малко от половината от финансирането, от което се нуждае, 
за да подкрепи 4-те милиона бежанци в Сирия. Едно от решенията би било 
презаселването на всички бежанци, които се нуждаят от това, и отварянето на безопасни 
пътища до убежището. С бежанските кризи политиците трябва да се засилят и да си 
спомнят какво се случи след Втората световна война – повечето държави се съгласиха да 
защитават бежанците чрез Конвенцията за бежанците от 1951 г. и чрез агенции на ООН 
като ВКБООН. Убежището е човешко право. 

Друг проблем, свързан с малцинствата и правата на човека, е равенството между 
половете и правата на ЛГБТК+. Неравенството между половете е проблем с правата на 
човека от стотици години. Въпреки че има голям напредък по отношение на равенството 
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 между половете, вероятно ще отнеме още десетилетие (ако не дори повече), за да се 
постигне равенство между половете. Проблемите, които все още трябва да решим, са 
достъпът до образование, политическо представителство, репродуктивни права, 
икономически възможности и други допринасят за неравенството между половете. 

С ЛГБТК+ индивидите и техните основни човешки права - има някои добри подобрения 
в техните права, но все още има дълъг път. Основният проблем с ЛГБТК лицата е 
престъпленията от омраза срещу тях. В някои страни гейовете могат да се женят, но все 
още имат проблеми с осиновяването на деца и ставането на родител. Дискриминацията 
срещу ЛГБТК лицата на работното място все още е силна, което води до лицата да крият 
личните си взаимоотношения. А транссексуалните лица са изправени пред уникални 
пречки за достъп до здравни грижи. Организации като ACLU работят, за да гарантират, 
че лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и куиър хората принадлежат 
навсякъде и живеят открито без дискриминация, тормоз или насилие. 

Освен това не можем да пренебрегнем проблемите с възхода на национализма. 
Въпреки седемдесетте години глобално лидерство от институции като ООН, 
национализмът е във възход. Основните стимули за националистически движения са 
фокусирани най-вече върху имиграционните въпроси, хората са разстроени от 
отворените граници и търговските въпроси. Уязвими малцинствени групи като ЛГБТК+ 
общността са изправени пред значителна опасност при национализма. През следващите 
години светът трябва да е наясно с риска. 

На теория имаме организации като Обединените нации, които са написали „Всеобща 
декларация за правата на човека“. Имаме фондации и инициативи, които отстояват 
правата на човека по целия свят. Но на практика все пак трябва да имаме предвид, че в 
индекса за върховенство на закона за 2018 г. е регистрирано, че над ⅔ от изследваните 
113 държави съществуват проблеми с правата на човека. Как можем да приложим 
теорията на практика? 

По света сме свидетели на отнемането на основните права на хората. Макар че може да 
не е очевидно, всеки от нас има изненадващо и значително влияние върху живота на 
другите и върху хора, които дори не познаваме. След като излезем от нашите балони, 
ние притежаваме невероятна сила за положителна промяна. За да имаме голяма 
промяна, трябва да започнем с малко. Всяко действие, колкото и малко да е, има 
потенциал да направи разлика. Ето някои дейности, които не са радикални и всеки може 
да направи сам: 

1. Говорете за това, което ви интересува: Отделете време, за да дадете най-накрая на 
тази кауза, която продължава да заяжда в сърцето ви и да се появява отново в живота 
ви с вниманието, което заслужава. Всички имаме нещо, което ни е дълбоко загрижено, 
независимо дали заради преживяно преживяване, среща, на която сме били свидетели, 
или история, разказана от някой близък до нас. Застъпничеството има огромно влияние 
в общностите навсякъде. Един смел глас е достатъчен, за да отвори канал за други, за да 
споделят своя опит и да подкрепят правата на човека. Колкото по-голяма осведоменост 
се създаде около даден проблем, толкова по-голяма е инерцията за промяна за защита 
на правата на човека. 
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2. Станете доброволец или дарете на глобална организация: Например УНИЦЕФ е 
невероятна организация с нестопанска цел, която подкрепя човешките права по целия 
свят. УНИЦЕФ работи за защита на човешките права, но с фокус върху децата. Тяхната 
мисия е да осигурят на децата безопасен достъп до чиста вода, образование, 
здравеопазване и игра (правото на творческа изява!) в почти 200 страни. 

3. Изберете честна търговия и етично направени подаръци: Можете да повлияете 
положително на толкова много животи само чрез това как пазарувате подаръци този 
празник и през цялата година. Справедливата търговия и етичните продукти следват 
строги насоки за осигуряване на издръжка на работниците и занаятчиите, безопасни 
условия на труд, достойна заетост и зачитане на околната среда в подкрепа на 
човешките права. Всяка етична покупка може да означава, че фермерското семейство 
може да яде следващото си хранене, детето може да получи образование, работникът 
по облекло може да си позволи дрехи, а занаятчият може да издържа семейството си. 
Изберете честна търговия и етично изработени подаръци за рождени дни, сватби, Ден 
на майката и бащата... и всичко между тях! 

4. Слушайте историите на другите: Има невероятна сила в слушането на нечия история, 
особено тази, която е много различна от вашата. Със 7 милиарда души на една 
споделена планета, светът е пълен с различни култури, традиции и начини на живот, за 
които е интересно да научите. Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. 
беше първият документ, който декларира нашите споделени права. Един важен начин, 
по който можем да овластим оцелелите и хората, изправени пред несправедливост, е 
като почитаме и уважаваме техните истории. 

5. Поддържайте връзка със социалните движения: Прекрасен начин да се почувствате 
свързани със социалните движения по света е като се ангажирате в Instagram и Twitter. 
Известни активисти и организации за правата на човека с удоволствие споделят 
начините, по които правят разликата, и обикновено предлагат кампании, в които можете 
да се включите. 

6. Изправете се срещу дискриминацията: Дискриминацията има начин да пълзи на 
места, на които никога не сме си представяли, че ще се сблъскаме с нея. И все пак е там 
и най-важното нещо, което всеки от нас може да направи, е да каже нещо – не го 
оставяйте да мине. И когато видите някой друг да се изправи, застанете с него! Когато 
имаме един друг като подкрепа, ние сме по-оправомощени срещу несправедливостта 
на работното място или в класната стая. Има повече хора на тази земя, които помагат и 
издигат другите, отколкото събарят хората с думи или омраза. Действайки заедно, ние 
сме достатъчно мощни, за да проправим нов път към равенство и справедливост. 

Това са малки стъпки за всеки, които може да направи индивидуално и да има предвид 
в ежедневието си. Ако искаме теорията за правата на човека да влезе на практика, тогава 
тези стъпки по-горе са откъдето всеки трябва да започне. Имаме нужда от повече 
осведоменост и по-добро възприемане на тези проблеми с правата на човека, пред 
които сме изправени днес. 
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IV. Предложения за реформи и политики 

Проблемите с правата на човека днес се състоят от бежански кризи, трафик на хора и 

възход на националистически групи. Освен това неравенството и дискриминацията 

срещу малцинствата днес са огромен проблем и е малко вероятно движенията за 

правата на човека да ги решат сами. Застъпническите организации почти не съумяват да 

правят политически реформи. Но това не означава, че трябва да спрем битката. Това 

означава, че имаме нужда от повече информираност за ситуацията днес и трябва да 

преразгледаме всички текущи политики и да дадем препоръки за промяна на 

политиките. Използването на термина „права на човека“ в книгите на английски език се 

е увеличило от 40-те години на миналия век, заедно с „конституционни права“ и 

„основни права“. Хората винаги са критикували правителствата, но едва през 

последните десетилетия започнаха да го правят в следствие разбирането за правата на 

човека. Има огромна вълна от протести по света, хората упражняват правото си на 

протест и искат промяна от властимащите. Например, през септември 2019 г. повече от 

7,6 милиона души взеха участие в една седмица на климатични стачки в 185 държави. 

Протестите бяха организирани от Fridays for Future - младежи движение, стартирано от 

шведската активистка Грета Тунберг. 

Друг пример за протест беше през ноември 2021 в Полша. Хиляди хора се събраха в 

полските градове, за да протестират срещу страните, близо до пълната забрана на 

абортите, изливайки възмущение и твърдейки, че ограничителните закони са причинили 

смъртта на бременна жена. Смъртта й, за която адвокат, представляващ семейството й, 

каза, че е настъпила, след като лекарите са отложили потенциално животоспасяващ 

аборт, разпали отново дебата за справянето с абортите в страната. Миналата година 

полският съд постанови, че абортите ще бъдат разрешени само в случаи на изнасилване 

или кръвосмешение или ако животът на майката е застрашен. Активистки групи твърдят, 

че лекарите са се въздържали да правят аборт поради страх от нарушаване на скорошния 

закон. Наказанието за аборт може да бъде от пет години до доживотна присъда. 

Последиците от действията на полското правителство със закона за абортите вероятно 

ще влошат отношенията между Варшава и Брюксел. ЕС официално предупреди страната 

да не нарушава основните права на своите граждани. Но отново се води дебат, че ЕС 

често е обвиняван, че е несъвместим с техните санкции срещу държави, които нарушават 

основните човешки права. Например, Уганда въведе закон срещу ЛГБТК+ през 2014 г. и 

няколко партньори за развитие на Уганда спряха помощта за страната. Но ЕС реши да не 

спира помощта си, вместо това ЕС засили подкрепата за участниците от гражданското 

общество. Ясно е, че политиците в ЕС се сблъскват всеки ден с този тип дилеми и трябва 

да намерят най-доброто решение в дългосрочен план. Нормативните дилеми създават 

условия за политиките на ЕС. Следователно тази „непоследователност“ е целенасочена 

и оправдана. Несъответствията не са непременно доказателство за безотговорни 

решения – по-скоро тези решения може да имат смисъл по отношение на други 

проблеми, свързани с правата на човека.Въпреки че хората използват гласа си все 

повече и повече, дневният ред за правата на човека все още губи позиции и  
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авторитаризмът се надига. Хората по целия свят все още търпят ограничения на своите 

човешки права - изтезания, неравенство между половете, ксенофобия, расизъм и 

нетолерантност. Правата на човека и техните защитници са подложени на нарастващ 

натиск във всички региони по света. Това е причината застъпничеството за правата на 

човека да е необходимо днес. 

Всички страни са изправени пред предизвикателства при спазването на основните 

стандарти за правата на човека. Има пропуски в достъпа до правосъдие, особено 

малцинствата, които са подложени на дискриминация. Много процеси на обществено 

вземане на решения остават непрозрачни и безучастни, което възпрепятства 

способността на хората да изискват и осигуряват отчетност. Все още трябва да се направи 

много, за да се гарантира, че икономическите, социалните и културните права могат да 

бъдат законно заявени и арбитражни. Застъпничеството за правата на човека 

обикновено включва документиране на нарушения на правата и разпространение на 

препоръки за отстраняване на тези нарушения. Те са свързани и с обществените 

политики. 

Публичната политика се отнася до закони и други действия на правителството, 

включително неговите приоритети за финансиране. Говори се, че публичната политика 

е комбинация от закони, разпоредби, действия, политики и много други фактори, 

отнасящи се до дадена тема. Тези политики могат да бъдат политически, икономически, 

културни или социални по характер. Обществената политика оказва влияние върху това, 

което прави правителството и как се вземат правителствените решения. Той определя 

действията, които правителството избира да приложи или набляга, както и тези, върху 

които решава да не действа. Публичните политики на една нация се оформят с течение 

на времето от образованието, застъпнически групи, влияния на лобисти и конфликтни 

интереси на групи със специални интереси. 

Основната идея на създаването на политика е да се подобри живота на членовете на 

обществото. Длъжностните лица разработват политики, които приближават 

обществеността до желаната държава или обществена цел. Дори идеите да идват извън 

правителството, създаването на политика се пада на държавните служители. Харолд 

Ласуел през 50-те години на миналия век създава модел за създаване на политика, който 

все още се използва днес: 

1.Определяне на дневния ред – В този първи етап първоначално се идентифицира 

проблем или предизвикателство, което засяга обществеността. Решенията се предлагат 

от заинтересовани страни както вътре, така и извън правителството. Настройката на 

дневния ред обикновено преминава през следните етапи: 

• Системен дневен ред – Всички въпроси, които държавните служители смятат, че си 

струва да бъдат разгледани 

• Институционален дневен ред –от списъка на системния дневен ред, тези въпроси са 

избрани като тези, които политиците трябва да анализират и да обмислят да действат. 
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• Дискреционен дневен ред – този списък идва директно от законодателите, а не от 

системните и институционалните програми. 

• Дневен ред за вземане на решения – Окончателният списък с въпроси, които 

политиците ще разгледат за действие. 

2. Формиране на политика – Тази стъпка включва разработването на политически 

варианти в рамките на правителството. Това се случва, след като служителите стесняват 

кръга от възможни избори на политика, като изключват неосъществими варианти. В тази 

стъпка различни заинтересовани страни се опитват да накарат предпочитаното от тях 

решение на политиката да се класира високо сред останалите опции. Тази стъпка често 

включва период на интензивен дебат. 

3. Вземане на решения – В тази стъпка правителствените лидери вземат решение за 

конкретен курс на действие. В идеалния случай това е курсът, който най-добре ще 

отговори на проблема за повечето членове на обществеността. 

4. Изпълнение на политиката – В тази стъпка от процеса на изработване на политиката 

правителствата прилагат избраната опция за обществена политика в действие. 

Длъжностните лица използват инструментите на публичната администрация, които 

оказват влияние върху разпределението на държавни стоки и услуги или правят 

промени в начина, по който правителството облага обществото с данъци. Промените 

трябва да отразяват настроенията и ценностите на засегнатите страни. 

5. Оценка на политиката – Заинтересованите страни както в правителството, така и 

извън него наблюдават въздействието на политиката и определят дали тя постига 

набелязаната цел. Това може да доведе до по-нататъшни промени в обществената 

политика, като се има предвид въздействието на първоначалната политика. 

В действителност процесът на създаване на политика обикновено не е толкова линеен. 

Тези пет стъпки обаче осигуряват рамка за по-добро разбиране на формирането на 

публичната политика и помагат на всеки да идентифицира силните и слабите страни на 

системата. Както казахме преди, публичните политики се влияят от различни фактори. 

Тези фактори включват обществено мнение, икономически условия, нови научни 

открития, технологични промени, групи по интереси, неправителствени организации 

(НПО), бизнес лобиране и друга политическа дейност. В резултат на голямото 

разнообразие от влияещи фактори, които са склонни да проенят и тласкат политиката в 

различни посоки, промяната на обществената политика често се случва бавно. При липса 

на криза, а понякога дори по време на криза, влияещите фактори могат да имат 

тенденция да се ограничават и противодействат един на друг, забавяйки разработването 

и прилагането на нова политика и има тенденция да доведат до постепенни, а не до 

радикални промени в публичната политика. И често влиятелните агенти са по-ефективни 

в блокирането на промяната на политиката, отколкото в приемането на нови политики. 

Общественото мнение и приоритетите имат силно влияние върху обществената 

политика във времето. От значение за устойчивия бизнес е нарастващата обществена  
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загриженост за околната среда, променливите цени на енергията и глобалното 

изменение на климата. Това оказва влияние върху обществената политика чрез изборна 

политика, граждански митинги и действия, които засягат вземащите решения в 

правителството. Новите научни открития и информация, като нови открития за 

изменението на климата и въздействието върху хората и бизнеса върху изменението на 

климата, също оказват влияние върху обществената политика, която е от значение за 

устойчивите предприятия. 

Технологичният напредък – често мотивиран от пазарни и бизнес възможности – също 

засяга обществената политика. Технологията непрекъснато се променя и това засяга 

пряко и косвено бизнес средата, тъй като публичните политики се променят с 

технологичните изобретения. Нови, по-евтини и по-лесни за използване технологии 

могат да увеличат обществената подкрепа за политики, които насърчават 

възобновяемата енергия и енергийната ефективност и намаляват щетите за околната 

среда. Групите по интереси включват бизнес и търговски асоциации, професионални 

организации, профсъюзи, организации за защита на околната среда и ориентирани към 

каузи граждански групи и лобита. 

Индивидите и фирмите също се организират в асоциации и групи по интереси по други 

причини, освен за да се опитат да влияят на правителството. Това включва 

промоционални и образователни усилия, за да се подкрепят специфични дейности, 

които са от значение за членовете, и да се предоставят на членовете избрани 

предимства. Групите по интереси се застъпват за публични политики, които служат на 

желанията на техните членове и подпомагат мисията на техните организации. 

Обществената политика с подход към правата на човека е поредица от решения и 

действия, които държавата разработва, прилага, наблюдава и оценява - въз основа на 

непрекъснат процес на ефективно социално включване, обсъждане и участие - с цел 

защита, насърчаване, зачитане и гарантиране на човешките права на всички лица, групи 

и общности, които съставляват едно общество, съгласно принципите на равенство и 

недискриминация, универсалност, достъп до правосъдие, отчетност, прозрачност и 

междусекторно сътрудничество и подход. 

Как отделни лица или малка група могат да повлияят на разработването и/или 

промяната на политиката за правата на човека? Първото нещо е популяризирането – 

повишаване на осведомеността за важността на правата на човека в ежедневния живот 

и показване как те овластяват всички ни. Публично е лесно да популяризирате истории 

във вашите социални медии за хора, които познавате, че са отстояли правата или 

насърчават организации, които защитават човешките права на малцинствата. За да 

окажете влияние върху националните и местните власти, използвайте планирани 

събития във вашата страна, регион или град за насърчаване на правата на човека. Друга 

добра идея е да се организират изложби за правата на човека на обществени места. Или 

прилагане на образованието по правата на човека в училищата. 
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Както беше казано по-горе, правата на човека са всеобхватни, обвързващи, зависими и 

взаимосвързани. За подобряване на въпросите, свързани с правата на човека, трябва да 

има подобрения в политиките. Първо, препоръчваме за по-добра осведоменост сред 

децата и младите хора образованието по правата на човека да бъде включено в 

училищните програми. Битката срещу дискриминацията започва с осъзнаване. Младите 

хора трябва да познават правата си и да са запознати с Всеобщата декларация за правата 

на човека и как да я използват в своя помощ. 

Второ, препоръчваме законите и политиките да подкрепят програми и организации, за 

да гарантират, че информацията за правата на човека се предоставя на всички слоеве от 

населението. Специално внимание трябва да се обърне на малцинствата и 

маргинализираното население при техния достъп до тези услуги. При изпълнението на 

програмите за правата на човека трябва надеждно да бъде получена всеобхватна 

методология. Еквивалентно внимание трябва да се обърне на общите, социалните, 

паричните, политическите и социалните права. 

Освен това препоръчваме законите и политиките да подкрепят и/или предоставят 

консултации и образователна намеса за малцинствата, които се занимават с 

дискриминация и разбира се за други лица, чиито човешки права са били нарушени. 

Най-вече за да им помогне да се справят с последствията от нарушенията и 

дискриминацията. Би било полезно за общностите, особено за хората, пряко засегнати, 

да имат възможност да бъдат смислено ангажирани във всички аспекти на програмите 

за правата на човека и разработването, прилагането и наблюдението на 

политиките.Освен това препоръчваме законите и политиките да гарантират, че 

икономическите, социалните и културните права могат да бъдат законно заявени и 

арбитражни. Много процеси на обществено вземане на решения остават непрозрачни и 

безучастни, което възпрепятства способността на хората да изискват и осигуряват 

отчетност. Най-добре би било те да са прозрачни. 

И накрая, бихме искали политиците в ЕС да се опитат да бъдат по малко противоречиви 

относно санкциите срещу нарушения на правата на човека. Разбираемо е, че те са 

изправени пред нормативни дилеми и трябва да се възползват максимално от това, но 

ако е ясно, че човешките животи и свобода са застрашени (например Полша и техният 

строг закон за забрана на абортите), те трябва да се засилят повече и да има  ефективни 

мерки срещу тези нарушения. 
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V. Пътна карта за бъдещето, насочена към всички съответни нива на 

заинтересованите страни 

Като част от общата рамка за правата на човека, правата на малцинствата трябва да 
бъдат защитени чрез национално законодателство и законодателство на ЕС, подходящи 
правителствени политики и подкрепата на гражданското общество. Всички ние трябва 
да играем роля в разбирането, зачитането и защитата на правата на човека, както и 
нашите правителства имат същото задължение, но и допълнително задължение да 
гарантират, че правата на човека са защитени и изпълнени. Въпреки че правителствата 
могат да направят това по различни начини, крайната цел е да гарантират свободата, 
уважението, равенството и достойнството на гражданите, като техните права винаги се 
разглеждат и дават приоритет в законите, политиката и практиката. 
Нараства броят на страните, в които както в обществото, така и в правителството има 
органи, групи и лица, които са ангажирани или са готови да се ангажират с 
подобряването на положението с правата на човека. Въпреки това, понякога въпреки 
добрите намерения на официалните власти, нарушенията могат да продължат. 
Следователно са необходими стратегически планирани превантивни мерки и достъпни 
средства за защита за смекчаване на широкообхватни предизвикателства пред правата 
на човека, както и сътрудничеството между международните хуманитарни и 
правозащитни организации има особен потенциал. 
В следващата глава на читателите ще бъде предложена пътна карта под формата на 
препоръки, насочени към всички съответни нива на заинтересованите страни  
 

Нива на изработване на политики (местни, регионални и национални) 

Невъзможно е да си представим добро управление без зачитане на правата на човека. 
Правата на човека и на малцинствата трябва да се вземат предвид при ежедневните 
решения и дейности, предприети от избрани представители, за да се подобри тяхното 
прилагане на всички нива на управление и да се запази демократичното общество. 
Публичната власт трябва да се упражнява по отношение на равните ценности на всички 
и на свободата и достойнството на личността, както и да прилага и следва принципа на 
недискриминация в техните служби. Гарантирането, че нуждите на всички по отношение 
на подкрепа и обслужване се спазват, като се обърне специално внимание на слабо 
представените групи и лица в уязвими ситуации е важна стъпка, която трябва да се 
обмисли. 

Всъщност една от важните функции на местните власти е да предоставят обществени 
услуги, които отговарят на местните нужди и приоритети, свързани с реализирането на 
правата на човека на местно ниво. Въпреки че основната отговорност за насърчаването 
и защитата на правата на човека се носи от националните правителства, насърчаването 
на култура на правата на човека в рамките на местните обществени услуги играе 
жизненоважна роля за насърчаване на зачитането и реализирането на правата на човека 
в обществото. 

Особено важно е да се стремим ангажиментът на местните власти да включат правата 
на човека в официални насоки, процедури и дейности в подкрепа на зачитането,  
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защитата, изпълнението и насърчаването на правата на човека. Освен това местните 
власти трябва да гарантират, че всички обществени помещения и обществени места са 
достъпни за всички. Достъпността е силно свързана с универсалния дизайн, когато 
подходът включва директен достъп. Става дума за това да направим нещата достъпни за 
всички хора (независимо дали имат увреждане или не). Алтернатива е да се осигури 
непряк достъп, като субектът поддържа използването на технология за помощни 
устройства на дадено лице за постигане на достъп (например екранни четци). 

Има различни видове достъпност като достъп до информация, достъп до транспорт, 
достъп до сгради и достъп до здравни грижи. Например, много пъти общественият 
транспорт е или недостъпен, или недостатъчен, или нередовен по своята същност, 
включително обществени автобуси и таксита. Не се предоставя помощ за осигуряване на 
настаняване на хора с увреждания. Поради това местните власти трябва да предприемат 
подходящи мерки за разработване, обнародване и наблюдение на прилагането на 
минимални стандарти и насоки за достъпност на съоръжения и услуги, отворени или 
предоставяни за обществеността. Те трябва да предоставят форми на помощ на  
посредници, включително водачи, читатели и професионални преводачи на 
жестомимичен език, за да улеснят достъпа до сгради и други съоръжения, отворени за 
обществеността. Разрешаването на служебни животни/service animals/ в съоръжение 
„без домашни любимци“ е често срещан тип разумна модификация, необходима за 
настаняване на хора с увреждания. Служебните животни трябва да бъдат разрешени във 
всички зони на съоръжение, където обществеността е разрешена, освен когато 
присъствието на кучето би създало легитимен риск за безопасността или би променило 
фундаментално естеството на услугите на обществена организация. 

Освен физическите бариери, за които местните власти трябва да помислят, те трябва да 
работят и за премахване на бариерите в отношението като стереотипи, предразсъдъци 
и дискриминация. Тези бариери често възникват от липса на разбиране, което може да 
накара хората да игнорират, да съдят или да имат погрешни представи за човек с 
увреждания. Хората понякога стереотипизират хората с увреждания, като приемат, че 
хората с увреждания не могат да имат добро качество на живот, виждайки увреждането 
като болест, която трябва да бъде поправена. Все пак трябва да се отбележи, че хората с 
увреждания са като хората без увреждания, които са способни да участват пълноценно 
в живота на общността точно като техните връстници без увреждания. За да допринесат 
за пълното включване на хората с увреждания в обществото, местните власти също 
трябва да насочат вниманието си към повишаване на осведомеността за хората с 
увреждания, защото целта на тези кампании е много проста – да образоват. Хората, 
които нямат увреждане или познават някой, който е с увреждания, може да не са наясно 
какво е да живееш с увреждане или предизвикателствата, които могат да се срещат 
ежедневно. Чрез образоването на хората за тези предизвикателства се надяваме, че ще 
бъдат направени положителни промени. Ако хората или собствениците на бизнес не 
знаят за конкретен проблем, пред който може да се сблъска някой с увреждания, е 
малко вероятно те да направят промени 

Местните власти трябва да насърчават разбирането и зачитането на човешките права на 
всички лица в рамките на тяхната юрисдикция чрез образование и обучение. По-
специално, местните власти трябва да организират на систематична основа обучение по  
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правата на човека за своите избрани представители и административен персонал, както 
и разпространението на подходяща информация сред гражданите за техните права. 
Критичен, но често пренебрегван компонент за гарантиране на успех е цялостното и 
непрекъснато обучение на персонала, тъй като публичните субекти може да имат добри 
политики, но техният персонал или доброволците не са наясно с тях или не знаят как да 
ги прилагат. Особено важно е служителите на първа линия, които рутинно 
взаимодействат с обществеността, да разбират изискванията за промяна на политиките 
и практиките, комуникацията и подпомагането на клиентите и идентифицирането на 
алтернативни начини за предоставяне на достъп до програми и услуги за настаняване на 
хора с увреждания, когато е необходимо . 

Чувствителността към правата на човека трябва да се засили чрез обучение по правата 
на човека за държавните служители и чрез подкрепа на организации и дейности по 
правата на човека. Местните държавни служители трябва да поддържат постоянен 
диалог с гражданите и гражданското общество. Трябва да има добре развити канали за 
тази комуникация и сътрудничество. Както беше споменато по-рано в този документ, 
сътрудничеството между различните партии в обществото е много важно. Местните 
власти трябва да подобрят сътрудничеството си с организациите на гражданското 
общество, тъй като НПО могат да създадат арени, където хората и правителството могат 
да общуват, като хората с увреждания и техните нужди се представят по-добре. Заедно 
с местните власти, НПО се превръщат в централни инициатори на различни форми на 
разработване на политики и стратегии за положението на хората с увреждания. 
Организациите на гражданското общество могат също така да работят директно с 
местните власти, за да засилят експертния й опит и осведоменост в областта на правата 
на човека. 

Въпреки че досега говорихме за хора с увреждания, има много други малцинствени 
групи, които изпитват дискриминация като ежедневна реалност поради своята раса, 
етническа принадлежност, националност, класа, религия, убеждения, пол, език, 
сексуална ориентация, полова идентичност, възраст или друго състояние. 
Правителствата на местно, регионално или национално ниво трябва да гарантират, че 
малцинствата и уязвимите групи са интегрирани в обществото и имат достъп до 
образование, възможности за работа и социални услуги, защото това е от съществено 
значение за изграждането на общества, основани на взаимно уважение и приобщаване. 

Първата отговорност на всички власти на всички нива е да зачитат правата на човека в 
тяхната собствена работа. Това означава, че местните, регионалните и националните 
власти трябва да се уверят, че никой в тяхната организация пряко или косвено не 
нарушава човешките права на което и да е лице в рамките на нейната юрисдикция. 
Важно е да се разбере добре по какъв начин политическите решения, политики и 
практики влияят на различни индивиди и групи, както и как политиците и държавните  
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служители не трябва да нарушават човешките права чрез собствените си действия. 
Трябва да се гарантира, че правата на човека се зачитат, защитават и изпълняват при 
подписване на обществени поръчки и други правни споразумения. 

Освен това трябва да бъдат разработени подходящи механизми за редовно наблюдение 
и съобщаване на резултатите. Пример за такава практика е създаването на местни 
служби на омбудсмана по правата на човека, които могат да наблюдават решението и 
работата, извършена в града, както и да дадат видимост на местните и регионалните 
власти „важната роля в защитата на правата на човека. Обикновено омбудсманът се 
занимава с предполагаеми нарушения на граждански права, социално-икономически 
права, както и въпроси на дискриминация и равенство, защита на хора с увреждания, 
деца и затворници. Въпреки това, за да се даде възможност на институцията омбудсман 
да изпълнява ефективно своя мандат за борба с дискриминацията, публичните органи 
трябва да укрепят капацитета си. На институцията омбудсман трябва да се предложи 
увеличение на финансирането за достатъчно човешки ресурси и кампании за 
повишаване на осведомеността, както и да бъде включена в процесите на вземане на 
решения. Публичните органи трябва сериозно да приемат препоръките, направени от 
институциите на омбудсмана, и да се опитат да ги включат, когато е уместно, за да 
подобрят административните или законодателните реформи, насочени към 
подобряване на работата на доставчиците на обществени услуги. 

Органите, които са създали няколко институции на омбудсмана, като регионални, 
местни и/или специализирани органи, трябва да дадат възможност за подходяща, 
ефективна координация и сътрудничество между тези институции, за да се насърчи 
синергията и да се избегне дублирането, като гарантират, че законодателството относно  
Институциите на омбудсмана позволяват и насърчават такова сътрудничество. 
Институциите на омбудсмана често имат мандат извън разследването на жалби, което 
включва проактивно насърчаване и защита на правата на гражданите. В Полша, 
например, комисарят по правата на човека е задължен да анализира, наблюдава и 
подкрепя равното третиране на всички лица и да провежда независими изследвания и 
да прави препоръки във връзка с дискриминацията. В Молдова годишният доклад на 
People`s Advocates за 2017 г. показва широката гама от начини, чрез които се стреми да 
насърчава правата на човека. Това включва информиране на обществеността чрез 
конференции, кръгли маси, срещи, форуми, конкурси, изложби, създаване на 
видеоклипове, разпространение на информационни материали, обучение и 
сътрудничество с медиите. През 2017 г. Народният застъпник провежда 174 
промоционални дейности, които директно достигнаха до 5800 бенефициенти. 
Институциите на омбудсмана се превърнаха в неразделна част от съвременния модел 
на добро управление, като играят важна роля в защитата и насърчаването на правата на 
човека и предоставят на хората възможност за жалба в случай на предполагаеми 
нарушения на правата на човека. Въпреки това, за да бъде ефективен в своята работа, 
омбудсманът трябва да постави хората в центъра на вземането на решения, както и, тъй 
като Институцията трябва да поддържа пълната си финансова независимост от 
правителството. 

Местните, регионалните и националните правителства трябва също така да гарантират, 
че компаниите, разположени на тяхна територия, насърчават разнообразието и  
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приобщаването чрез приспособяване на работното място и че не толерират 
дискриминацията. 

Дискриминацията на работното място възниква, когато едно лице е третирано по-
неблагоприятно от другите поради характеристики, които не са свързани с 
компетенциите на лицето или присъщите изисквания на работата. Всички работници и 
търсещи работа имат право да бъдат третирани еднакво, независимо от каквито и да 
било качества, различни от способността им да вършат работата. Дискриминация може 
да възникне преди наемане, на работа или при напускане. От съществено значение 
обаче е работниците да могат свободно да избират своята работа, да развият 
потенциала си докрай и да бъдат възнаградени въз основа на заслуги. Свободата от 
дискриминация е основно човешко право, така че компаниите трябва да имат свои 
собствени политики за борба с тормоза и дискриминацията, които ясно дават да се 
разбере, че подобни нагласи няма да бъдат толерирани. Компаниите трябва да 
определят стандарти и очаквания към поведението, включително и описвайки видовете 
поведение, които са дискриминационни или тормозещи, като тези въпроси се приемат 
сериозно. Такива политики за правата на човека трябва да бъдат свързани със 
съществуващите организационни политики и интегрирани в начина, по който 
организацията работи ежедневно. Правото на свобода от дискриминация и тормоз 
трябва да се разшири за всички служители, включително служители на пълен работен 
ден, непълно работно време, временни, изпитателни, временни и договорно наети 
служители, както и доброволци, кооперативни студенти, стажанти и чираци. Също така 
е неприемливо членовете на компанията да участват в тормоз или дискриминация, 
когато работят с клиенти или с други, с които имат професионални отношения, като 
доставчици или доставчици на услуги. Тази политика трябва да се прилага на всяко ниво 
на организацията и към всеки аспект на работната среда и трудовите отношения, 
включително наемане, подбор, повишение, трансфери, обучение, заплати, обезщетения 
и прекратяване. Той също така обхваща нивата на заплащане, извънреден труд, работни 
часове, празници, работа на смени, дисциплина и оценки на изпълнението. 

Например компаниите играят решаваща роля в подпомагането на мигрантите и 
бежанците да се интегрират в новите им приемни общности. Местните, регионалните и 
националните власти трябва да стимулират бизнеса да включат бежанците в основната 
си дейност, като ги ангажират като потенциални служители, предприемачи и 
потребители. Наемането на бежанци не само диверсифицира и укрепва работната сила 
на компанията, но и създава по-голяма лоялност към марката в епоха, когато 
потребителите искат да видят бизнеса, действащ като сила за добро. По-специално, 
частният сектор има огромен капацитет да даде възможност на бежанците като 
пълноправни участници в световната икономика. Като икономически участници, 
влиятелни лица, работодатели и иноватори, бизнесът има инструментите и капацитета 
да допринесе за печеливши решения, които подкрепят интеграцията на бежанците в 
работната сила, носейки стойност за обществото като цяло. 

Когато хората от бежански произход се установят в местната си общност, като част от 
намирането на работа, има много други неща, които правителствата трябва да обмислят, 
като здравеопазване, жилище, образование, услуги за обществена подкрепа, устни и 
преводи, финансова подкрепа и психично здраве услуги. Правителствата чрез своите  
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политики трябва да предоставят техническа помощ, правни съвети и други форми на 
подкрепа, за да помогнат на властите да укрепят допълнително процедурите си за 
определяне на статута на бежанец и да осигурят качествено вземане на решения. Те 
трябва да инвестират пари в обучение на ключови заинтересовани страни от 
правителството и гражданското общество по основни въпроси за закрила, включително 
правата на бежанците, условията за приемане на търсещите убежище, трайни решения 
и закрила на детето. Правителствата трябва да предприемат поредица от действия за 
премахване на дискриминацията, отнасяща се до служители от публичния сектор, като 
създадат механизъм за предотвратяване на расово и религиозно профилиране на 
мигранти от публичните власти, обучат служители да разкриват и реагират на 
престъпления от омраза, за да администрират процедурите за задържане на 
имиграцията по начини, които зачитат правата на човека и недискриминация. 
Правителствата трябва да насърчават добрите практики във връзка с политики и мерки, 
които подкрепят ефективното интегриране на бежанците в социалната, икономическата 
и културната структура на обществото, включително застъпничество за натурализация, 
дългосрочни разрешения за пребиваване и събиране на семейството.  

Въпреки законовото си задължение, правителствата имат и морално задължение, много 
по-важно от правното, което изисква по-щедър, по-състрадателен и по-отговорен 
отговор. Правителствата не само трябва да подкрепят законово бежанците, които се 
заселват в техните общности, но също така трябва да влияят върху нагласите и 
негативните мнения, идващи от местното население. Бежанците често са изолирани и 
травмирани не само заради отношението, което са получили преди да избягат от 
преследване, но и заради отношението, което са получили след пристигането си в 
страната. Следователно може да се наложи правителствата да отпуснат средства и да 
намерят места, където бежанците да общуват с други членове на собствената си 
общност и с членове на по-широката общност. Децата им може да се нуждаят от 
възможности за игра, спорт и отдих и места за срещи и смесване с други деца. Понякога 
може да се нуждаят от храна и дрехи.Въпреки че в някои случаи църковните, 
благотворителните и други неправителствени организации са отговорили на тези нужди, 
все още много бежанци не са получили необходимата подкрепа и правителствата могат 
да направят много. Всъщност правителствата трябва да засилят и разширят 
обществената информация, образование, повишаване на осведомеността и 
чувствителността чрез медийна работа, училищни дейности, специални кампании, 
обучение и дейности за изграждане на капацитет. Те трябва да засилят партньорствата с 
неправителствени организации и други участници от гражданското общество, участващи 
в закрилата на бежанците, които могат да подпомогнат тяхната работа при 
начертаването на пътя към намаляването на предразсъдъците. Намаляването на 
предразсъдъците е нарастващ предмет на интерес, прилаган в различни среди, 
включително училище, работни места, здравни области и т.н. Интервенциите за 
намаляване на предразсъдъците включват инициативи като 
междукултурен/междугрупов контакт, обучение за разнообразието и учене от 
връстници. Все още обаче няма достатъчно доказателства, за да се разбере кои 
интервенции най-вероятно ще бъдат ефективни в различни контексти, но 
правителствата трябва да разберат кой е най-подходящият начин за намаляване на  
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предразсъдъците в техните общности и за подобряване на интеграцията и социалното 
включване на техните най-уязвими хора . 

Младежки организации и младежки работници В нашето по-разнообразно и 
предизвикателно общество става по-важно от всякога всички хора да бъдат насърчавани 
да отстояват собствените си права и правата на другите. Всъщност образованието по 
правата на човека е съществена част от висококачественото преподаване и учене, както 
формално, така и неформално, където младежките организации и по-специално 
младежките работници имат решаваща роля. Образованието по правата на човека може 
да насърчи отношението на толерантност, уважение, солидарност и отговорност, както 
и да развие съзнанието за това как правата на човека могат да бъдат преведени в 
социалната реалност като развиване на умения за защита на правата на човека. Когато 
са оборудвани с правилните умения, компетенции и знания, младежките работници 
могат да образоват, информират и повишават осведомеността относно проблемите, 
пред които малцинствата могат да се сблъскат както на национално, така и на 
международно ниво, чрез различни проекти, семинари и интерактивни дейности. 

 Младежките работници могат да дадат възможност на малцинствата да се включат 
активно в „борбата“ за правата на човека и гражданите. Чрез своите дейности 
младежките работници могат да развият капацитет и сътрудничество между младите 
хора, за да ръководят създаването на мирни общества, в които гражданските ценности 
и човешките права на малцинствата се зачитат напълно. Младежите могат да изграждат 
мостове между различни култури, религии и поколения. Те могат да работят за 
включване в обществото и да се справят с проблемите на дискриминацията, 
напрежението и нетолерантността. Младежите могат да насърчават зачитането на 
многообразието с цел изграждане на приобщаващи и мирни общества, защото всеки 
човек има право на определени основни права, просто поради факта, че е човек. 

Без съмнение водените от младежта организации стават видими не само на национални 
арени, но и на международни. Въпреки това, много от тях все още се борят да получат 
признание като важни играчи в международните процеси на вземане на решения. 
Водените от младежта организации са важни, защото чрез своята работа те позволяват 
на младите хора да упражнят правото си на участие (да бъдат включени, да ръководят и 
да предприемат действия) за подобряване на своето положение и благополучие. 
Участието може да означава активно участие в планирането, изпълнението и оценката 
на дейности, програми и политики, които засягат живота им. Освен това, ръководените 
от младежта организации играят ключова роля в приноса за успеха на програми, проекти 
или инициативи, свързани с младите хора. Младите хора разбират най-добре 
предизвикателствата, силните страни и възможностите, които ги засягат. Водените от 
младежта организации са в уникална позиция да разработват и прилагат инициативи, 
които се занимават с проблеми от гледна точка на младежта и предлагат решения, които 
отговарят на разнообразните реалности на младите хора. Когато младите хора са 
смислено включени в проектирането, изпълнението и оценката на програми, политики 
и услуги, свързани с младежта, тези инициативи могат да бъдат по-ефективни и в крайна 
сметка по-устойчиви. За да се постигне устойчиво младежко участие, е необходим силен 
ангажимент и инвестиции от младежки работници и младежки организации, в  
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допълнение към подкрепата на финансиращите, други видове организации - публични 
и частни, международни агенции и органи за вземане на решения. 

Въпреки че младежките организации и младежките работници имат решаваща роля в 
образованието и информирането за проблемите, с които малцинствата могат да се 
сблъскат, често те се сблъскват с много предизвикателства при това. Неформалното 
образование и работата с младежта не получават социалното и политическото 
признание, което заслужават, особено след като младежките работници често се считат 
за професионалисти с „нисък статус“ и компетенциите, придобити чрез неформалното 
образование, не се признават. Вследствие на това образователните и други съответни 
публични органи не винаги виждат стойността на младежката работа като важен фактор 
за сближаване на общността и не се консултират с младежки работници относно 
разработването и прилагането на политики, които са загрижени за младите хора от 
неравностойно положение. Въпреки това, когато разработват политики и процедури, 
властите трябва да се консултират с всички съответни заинтересовани страни, 
включително и с младежки организации и младежки работници, които периодично са в 
контакт с най-уязвимите хора от обществото и могат да се застъпват за техните нужди от 
първа ръка. Само когато политиките и практиките са предназначени да отразяват 
изрично признатите нужди на малцинствата, те могат да бъдат ефективни и да подобрят 
интеграцията и благосъстоянието на малцинствата.Въпреки че силата на младежките 
организации и младежката работа не са достатъчно признати, определено можем да 
кажем, че те са важни участници в насърчаването и застъпничеството за правата на 
малцинствата. Когато го правят правилно, младежките организации могат да влияят на 
хората с цел да променят политиките, практиките, структурите и нагласите. 
Застъпничеството може да се осъществи по много различни начини и на всички 
различни нива. Има малки застъпнически дейности, като например стартиране на 
петиция в местната общност, но има и по-големи застъпнически кампании, понякога 
дори на международно ниво, като международни-change.org. Застъпничеството 
обикновено е насочено към политици, включително политици, държавни служители и 
държавни служители, но също и лидери от частния сектор, чиито решения влияят върху 
живота на хората, както и тези, чиито мнения и действия влияят на политиците, като 
журналисти и медии, развитие агенции и големи НПО. Крайната цел на една 
застъпническа кампания е да постигне промени в законодателството, политиката и 
практиката на широк кръг от организации, включително правителствени, 
наднационални или междуправителствени. 

Въпреки това, често младежките организации и младежките работници допускат грешки 
при планирането на своята стратегия за застъпничество и това води до лошо 
проектирани планове за застъпничество, които в резултат на това не носят желаната 
промяна и въздействие. Кампаниите на гражданското общество за промяна на 
политиката рядко постигат бързи резултати. Те изискват търпение, упоритост, смелост и 
убеденост. Няма план за успех, но има някои общи знаменатели за почти всички 
успешни кампании за застъпничество (напр. целите трябва да са ясни и постижими; 
посланията трябва да са убедителни за тези, за които са предназначени; призивите за 
действие трябва да са конкретни и кратки) . Доброто планиране и организация трябва 
да се комбинират със способността за мобилизиране на широки коалиции от 
обществена и политическа подкрепа за постигане на обща цел. Също така е много важно  
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младежките работници да се съсредоточат върху един въпрос и да се уверят, че действат 
въз основа на консенсус. За да направят това, те трябва да осигурят време на тяхната 
група да обсъдят всичко напълно, като се уверят, че всички са съгласни или поне приемат 
окончателното решение относно фокуса върху кампанията и най-добрия начин за 
напредване. Освен това те трябва да включват хора от малцинствен произход, които 
могат да потвърдят, че въпросът е уместен и че е необходима промяна. Тези хора могат 
да обяснят от първа ръка какви са истинските им нужди и какво трябва да се направи, за 
да се чувстват недискриминирани или поне по-добре интегрирани. Кампаниите за 
повишаване на обществената осведоменост трябва да бъдат фокусирани във времето. 
Например, един вид кампания е тази за повишаване на осведомеността относно 
проблемите с уврежданията сред широката общественост, хората с увреждания и хората 
без увреждания, с цел промяна на негативното отношение към хората с увреждания в 
положително признание на техните умения, нужди и права. Такава кампания и вид 
промяна не се случват за една нощ, защото отнема много време, докато хората започнат 
да осъзнават, че имат силата в себе си да произвеждат промяна. Преди да започнат да 
променят други възгледи, хората увреждания трябва да увеличат собствената си 
увереност и да започнат да празнуват кои са, а това отнема време. Освен това, за да 
доведат до промяна в законите, политиките, услугите, младежките работници трябва да 
организират дългосрочни кампании.   

 Те са по-сложни в сравнение с предишните, защото включват внимателно планиране на 
стратегии и ресурси. Те се нуждаят от ангажирани и мотивирани хора в основата на 
кампанията, които ще продължат работата си за дълъг период от време. За да подкрепят 
кампании за промени в законите, политиките и услугите, младежките работници трябва 
да включват дейности за повишаване на осведомеността, директни действия 
(демонстрации, петиции, маршове), да влияят на парламентарните представители с 
брифинг (обобщение на даден проблем), писма, личен контакт и др. 

Те трябва да определят своята целева аудитория, когато планират всяка кампания, напр. 
местна власт, национално правителство, бизнес общност, широката общественост и т.н., 
като обмислят много внимателно най-добрите стратегии за всяка група, защото ако нещо 
работи добре за достигане до широката общественост, това не означава, че същото ще 
бъде ефективно за достигане до националното правителство. Също така е полезно за 
младежките работници да определят кой може непряко да повлияе на тяхната целева 
аудитория. Това може да бъде например академик, инфлуенсър или журналист. 
Влиянието върху промяната на обществената политика може да бъде трудно, особено 
за тези с ограничена власт и ресурси. Като инвестират във взаимоотношения, 
младежките работници могат да развият доверие и да увеличат доверието със 
заинтересованите страни, което може да доведе до съюзи, да идентифицират 
потенциални поддръжници на политиката, да съберат информация за политическите 
предизвикателства и възможности, както и ценностите и убежденията на вземащите 
решения и ключови влиятелни лица. 

Също толкова важно е подобряването на условията на труд на младежките работници и 
насърчаването на стойността на младежката работа, както и предоставянето на 
възможности за учене през целия живот на младежките работници и обмена на опит 
между младежки работници и други специалисти, работещи с млади хора. Младежките  
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работници винаги трябва да търсят възможности за обмен на знания и компетенции с 
други младежки работници или други професионалисти, работещи с млади хора на 
местно, национално и/или международно ниво. Те трябва да намерят за себе си 
подходящи програми за обучение, онлайн или офлайн, които могат да им помогнат да 
увеличат изграждането на капацитет и ресурсите на своите организации, както и 
собствените си знания. 

Участвайки в такова обучение, младежките работници ще получат качествено 
образование по правата на човека, осъзнавайки потенциала, който всеки от тях има за 
насърчаване на човешките права на малцинствата в своята страна или регион. Редовните 
национални или международни срещи могат да помогнат на младежките работници да 
обменят добри практики за това как техните организации се справят с нарушаването на 
правата на човека, като същевременно научават какви инструменти и стратегии 
използват техните колеги. Чрез участието в срещи и конференции те могат да 
популяризират своята кауза пред други заинтересовани страни, като гарантират, че тя 
ще достигне не само до по-голям брой хора, но и съответните заинтересовани страни, 
които могат да й повлияят положително. Те могат също така да дадат принос за политики 
и програми, защото всяка политика за младежта трябва да включва обратната връзка от 
младежите, особено когато се занимават с проблеми, които пряко засягат младите хора. 

Друго важно нещо е, че трудът на младите хора трябва да бъде оценен и признат, а част 
от това означава и парично възнаграждение. Без възнаграждение младите хора често 
търсят работа в други области, което намалява способността им да се включат смислено. 
Всъщност младежките организации са изправени пред изключителни  трудности при 
осигуряването на средства за основните оперативни разходи, включително средствата, 
необходими за управление на офис, компенсиране на персонала и покриване на други 
режийни разходи. Това е особено вярно за младежки организации, които може да имат 
ограничен опит и да нямат финансова история. Въпреки че всички организации са 
изправени пред тези предизвикателства, постоянното смяна на персонал и лидерство, 
което изпитват ръководените от младежи организации, прави това особено трудно 
препятствие. В допълнение към това младежките работници трябва да получават 
постоянна ориентация, обучение и преквалификация, което може да им помогне да 
придобият нови знания, идеи и умения, които могат да допринесат за мисията и целите 
на тяхната организация. Обучението трябва да бъде осигурено в области, считани за 
важни от организацията, като например укрепване на знанията по ключови въпроси и 
умения, важни за работата на организацията. Разходите, свързани с това, трябва да 
бъдат предвидени в бюджета предварително. Младежките организации могат да търсят 
възможности за партньорство с други НПО и да работят в коалиция, за да увеличат 
усилията. Когато ресурсите са ограничени, партньорствата са от решаващо значение за 
напредването на усилията и надграждането на съществуващи и допълващи се 
инициативи. В допълнение, търсенето на финансиране от различни ресурси, 
включително местно управление, частни фондации, международни агенции или 
отделни финансисти, гарантира по-голяма организационна гъвкавост, както и финансова 
сигурност за всички членове. 

Младежките организации могат да помогнат на младите хора да разберат, че днешният 
свят и общностите стават все по-сложни, технически и мултикултурни, поставяйки нови 
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 и предизвикателни изисквания към тях по отношение на образованието, обучението и 
необходимите социални и емоционални умения. Бъдещето на благосъстоянието на 
нашите страни зависи от отглеждането на ново поколение компетентни и отговорни 
млади хора, които се интересуват от всяка несправедливост, случваща се в страните и са 
готови да допринесат за премахването на всякакъв вид дискриминация на правата на 
човека. Младежките организации и техните членове трябва да търсят и искат публични 
инвестиции в програми за справяне с подобни проблеми и да образоват младото 
поколение да бъде по-отворено и способно да подкрепя нуждаещите се. Освен това те 
трябва да изискват повече публични инвестиции, предназначени за превенция и 
контрол на престъпността сред непълнолетните и младежката престъпност, като 
спомагат за намаляване на всички фактори, които могат да доведат до подобни 
проблеми. Има някои социални показатели, които предполагат продължаващи 
проблеми, особено за младежите от малцинствата, живеещи в бедни общности, които 
могат да бъдат подобрени само ако институциите насърчават както сегашното 
благополучие, така и успешния преход към зряла възраст. Това може да стане чрез 
включване на възможности за усвояване на умения, за промяна в тяхната общност, за 
взаимодействие с младежи от мултикултурен произход, за придобиване на опит в 
лидерството и споделено вземане на решения.  

Тези преживявания са важни за всички млади хора, но особено за тези, които 
принадлежат към по-уязвими групи. 

Младежките организации и младежките работници трябва да предложат подкрепата си 
на правителствата за създаване на програми за развитие на подрастващите, тъй като 
благодарение на тясната си връзка с младите хора те знаят и разбират по-добре кои 
фактори допринасят за здравословното развитие на всички млади хора, което е от 
решаващо значение за проектиране и изпълнение на общностни програми за младежи. 
Съществува голяма културна специфика в начина, по който се задоволяват нуждите на 
младите хора, следователно местният културен контекст трябва да се вземе предвид, 
тъй като програмите се разработват и оценяват правилно. За да развият положителни 
лични и социални качества, младите хора трябва да получават емоционална и морална 
подкрепа, намирайки се във физическа и психологическа безопасност и сигурност. 
Трябва да им се даде възможност да почувстват принадлежност и да бъдат оценени, 
възможности за развиване на положителни социални ценности и норми, както и 
възможности да дадат принос към своята общност и да развият чувство за материя. 
Структура, която е подходяща за развитието, с ясни очаквания за поведение, както и 
увеличаващи се възможности за вземане на решения, за участие в управлението и 
изработването на правила и за поемане на лидерски роли, когато човек узрее и 
придобие повече опит. Програмите на общността могат да разширят възможностите за 
младите хора да придобият лични и социални активи и да изпитат широк спектър от 
характеристики на положителните условия за развитие. Такива програми могат да се 
предоставят от много различни индивидуални организации, всяка със свой уникален 
подход и програмни дейности. Те могат да бъдат осигурени от местни филиали на 
големи национални организации, обслужващи младежта, или могат да бъдат 
независима организация, която е свързана с обществена институция, като училище, 
обществена библиотека или социален център. Те също могат да бъдат малки, автономни 
местни организации, които съществуват независимо в общност. 
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Въпреки това, не винаги информацията за младежките общностни програми е лесно 
достъпна и за членовете на общността; няма местна правителствена агенция или 
общностна фондация, която да следи обхвата и качеството на тези младежки програми. 
В този случай младежките организации могат да предоставят обратна връзка на базата 
на редовна оценка на нуждите на подрастващите, като преразглеждат наличните 
възможности за младежта и дали отговарят на техните специфични нужди. Тъй като 
младите хора от малцинствен произход са хетерогенна група, ефективните програми 
трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да се адаптират към съществуващото 
разнообразие сред младите хора, на които обслужват, и общностите, в които работят. 
Дори с най-добрия персонал и най-доброто финансиране, нито една програма не може 
да обслужва всички млади хора или да включва всички характеристики на 
положителните условия за развитие. Следователно общностите и младежките 
организации трябва да въведат някакъв подходящ за местно ниво механизъм за 
наблюдение на наличието, достъпността и качеството на програмите за младежи в 
тяхната общност. Освен това, само когато една програма включва текуща и окончателна 
оценка, тя може да предостави важни прозрения, които да информират за проектиране, 
избор и модификация на програмата. Оценката на програмата може също да помогне 
на финансиращите институции и политиците да направят информиран избор кои 
програми да финансират за кои групи младежи. Желанието за извършване на 
висококачествена оценка може да помогне на служителите на програмата да изяснят 
своите цели и да решат кои видове доказателства ще бъдат най-полезни при определяне 
дали тези цели са постигнати. Текущото проучване и оценка на програмата може също 
да се използва от персонала на програмата, участниците в програмата и финансиращите 
за проследяване на целите на програмата; това обикновено се прави чрез създаване на 
система за текущо събиране на данни, която измерва степента, до която се доставят 
различни аспекти на програмите, как се доставят, кой предоставя тези услуги и кой ги 
получава. 

Тази информация може да предостави полезна информация на персонала на 
програмата, за да им помогне да направят промени за подобряване на ефективността 
на програмата. И накрая, оценката на програмата може да тества както нови, така и 
много добре разработени програмни проекти чрез оценка на непосредствените, видими 
резултати от резултатите от програмата и ползите, свързани с участието в програмата. 

В допълнение, младежките организации трябва също да търсят частни и публични 
финансови донори, които могат да осигурят ресурсите, необходими на ниво общност, за 
да разработят и подкрепят програмиране в цялата общност, което е подредено, 
координирано и оценено по разумен начин. В допълнение към подкрепата на ниво 
общност, това вероятно ще включва подкрепа за посреднически организации и екипи за 
сътрудничество, които включват изследователи, практици, финансисти и политици. 
Публичните и частните финансиращи организации трябва да подкрепят 
сътрудничеството между изследователи и практическата общност за разработване на 
данни за социални индикатори, които изграждат разбиране за това как се изпълняват 
програмите и подобряват способността за наблюдение на програмите. Съвместните 
усилия биха допринесли за разбирането на връзката между характеристиките на  
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програмата и положителните резултати от развитието сред младите хора. Публичните и 
частните финансиращи организации трябва да предоставят възможности на отделните 
програми и общности да подобрят капацитета си за събиране и използване на данни за 
социални индикатори. Това изисква по-добро обучение за персонала на програмата и 
по-тясно сътрудничество между различни участници, включително младежки 
организации и младежки работници. Индивидите и младежките организации се 
ангажират да разбират по-добре тези програми и да предоставят помощ и насоки, за да 
насърчат техния успех. 

Европейската комисия и други консултативни органи на ЕС 

Европейският съюз (ЕС) се ангажира да подкрепя демокрацията и правата на човека във 
външните си отношения в съответствие с основополагащите си принципи на свобода, 
демокрация и зачитане на правата на човека, основните свободи и върховенството на 
закона. ЕС се стреми да включи проблемите на правата на човека във всички свои 
политики и програми и разполага с различни инструменти на политиката в областта на 
правата на човека за конкретни действия – включително финансиране на конкретни 
проекти чрез своите финансови инструменти. 

 

След предложение на Европейската комисия и заместник-председателя/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 
(VP/HR), през ноември 2020 г. Съветът прие третия План за действие на ЕС за правата на 
човека и демокрацията. Той определя амбициите и приоритетите на ЕС за периода 2020-
2024 г., структурирани около пет основни области на действие: 

• Защита и овластяване на лицата; 

• Изграждане на устойчиви, приобщаващи и демократични общества; 

• Насърчаване на глобална система за правата на човека и демокрацията; 

• Нови технологии: използване на възможности и справяне с предизвикателствата; 

• съвместна работа и сътрудничество. 

Въпреки че Планът за действие на ЕС предоставя широка пътна карта със силни амбиции 
за справяне с нарастващите предизвикателства пред правата на човека и демокрацията, 
важно е да се отбележи, че той също ще изисква силна политическа решителност и 
адекватни ресурси, за да бъде приложен и да даде ефективни резултати. 

Едно от най-големите предизвикателства пред ЕС е възходът на радикално десни 
движения, дискурси и политически партии в Европа, които се противопоставят на 
основните ценности на ЕС. Десният популизъм отхвърля основните принципи на 
либералната демокрация, като отхвърля индивидуалното и социалното равенство, често 
въз основа на расизма и предпочита членове на уж хомогенен „народ“. Малцинствата 
често служат като изкупителна жертва на страха и лишенията, както и антиимиграционни 
позиции, съчетани с расистки идеологии, вървят ръка за ръка с ислямофобията в Западна 
Европа и ромофобията или антициганството в Централна и Източна Европа. 
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Речта на омразата се превърна в част от политическия дискурс не само сред популистки 
и екстремистки групи, но и в целия политически спектър и информационните технологии 
допринасят за разпространението и засилването му. Речта на омразата и 
нетолерантността се увеличават в Европа с нарастваща употреба на изрази, които 
разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, 
антисемитизъм или други форми на омраза. Когато политическите партии изнасят 
подобни теми в публичното пространство, като средство за повишаване на тяхната 
политическа легитимност, те носят огромна заплаха за нашето общество, която трябва 
да бъде взета много сериозно. След това ЕС трябва да гарантира, че речта на омразата 
трябва да бъде предотвратявана и ефективно противодействана, като насърчава 
сътрудничеството между всички социални участници, което е единственият начин за 
укрепване на мирния съвместен живот в многообразие в днешна Европа. ЕС трябва да 
съживи своята визия за европейските ценности и да ги върне в центъра на политическите 
действия. Силната позиция срещу десния популизъм трябва да включва последователно 
справяне с популистките заплахи за демокрацията и демократичните ценности. 
Политиците никога не трябва да капитулират пред популисткия натиск и където е 
възможно, трябва да се задействат правните основи. 

Въпреки че институции като Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността 
(ECRI) стриктно наблюдават всички държави-членки и правят препоръки за справяне с 
всички проблеми на расизма и нетолерантността, установени там, в някои страни все 
още има много да се направи за ефективното качество и достъп към правата, речта на 
омразата и мотивираното насилие, както и интеграцията и приобщаването. Например в 
страни като България проблемът с признаването, разпространението, 
законодателството и практиката в борбата с престъпленията, мотивирани от 
пристрастия, е изключително сериозен. Има голям брой уязвими лица, които стават 
жертва на различни форми на престъпления, мотивирани от различни видове и 
различни степени на пристрастност, но тези престъпления рядко се привличат на 
вниманието на правоприлагащите органи и дори когато са, те често остават ненаказан. 
Както законодателството за борба с тях, така и стандартите за тяхното разследване и 
наказание в България са недостатъчни и понякога дискриминационни, както и все още 
не са в съответствие с международните стандарти. Правоприлагащите органи трябва да 
се борят срещу престъпленията, мотивирани от пристрастия, но също така има спешна 
нужда от участие и ангажираност на цялото гражданско общество, което може да 
докладва за такива престъпления и да помага на жертвите. Освен това много често 
безнаказаното проповядване и подбуждане на расистка и ксенофобска омраза и 
насилие води до ескалация на престъпленията, извършени на основата на 
дискриминационно подбуждане. 

Под знамето на „семейните ценности“ през 2020 г. Унгария забрани осиновяването от 
еднополови двойки, забрани на транссексуалните хора да променят законния си пол и 
отказа да ратифицира Истанбулската конвенция, която има за цел да защити жените от 
насилие. Тази година, 2021 г., Унгария също прие закон, който приравнява 
хомосексуалността с педофилията и забранява „промотирането и представянето на 
хомосексуалността“ и половото разнообразие на лица под 18 години в сексуалното 
образование, филми или реклами. 
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Въпреки че Унгария е страна-членка на ЕС и като такава, тя трябва да зачита правата на 
човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, определено 
можем да видим, че през последните няколко години има поредица от закони, които 
ограничават упражняването на правата на човека залегнало в Европейската конвенция 
за правата на човека и основните свободи. Такова законодателство въведе нови граници 
на правата на семеен живот, неприкосновеност на личния живот, недискриминация, 
свобода на изразяване, събрания и сдружаване. Законите, въведени през последните 
години, не успяват да се справят с дискриминацията, основана на пола, и да гарантират 
равенство между половете на работното място и не защитават правата на жените, 
бежанците и търсещите убежище. Въпреки че през септември 2018 г. Европейският 
парламент реши, че състоянието на унгарската правова държава и демокрация е на 
толкова тревожно ниво, че Европейският съюз трябва да предприеме незабавни 
действия, тъй като може да се забележи, че унгарското правителство все още върви 
срещу ЕС ценности, а дясното правителство подкопава демократичните принципи и 
предлага вдъхновение на популистките партии в цяла Европа. Подобни действия обаче 
могат да имат много отрицателно въздействие върху други държави-членки, които могат 
да започнат да следват плана на Унгария. При този сценарий е жизненоважно лидерите 
и институциите на ЕС да изпратят ясно послание, че ще действат, когато ценностите на 
ЕС бъдат застрашени. За щастие, Европейската комисия първоначално откри процедура 
за нарушение срещу Унгария през юли 2021 г., като се аргументира, че измененията 
нарушават правото на свобода на изразяване и недискриминация, гарантирани от 
Хартата на основните права на ЕС, в допълнение към нарушаването на няколко други 
директиви на ЕС и принципи в рамките на Договора за ЕС. След това, ако унгарското 
правителство не успее да отговори на опасенията, Европейската комисия може да 
оспори законността на мерките пред висшия съд на ЕС. 

Когато политици с такъв висок авторитет правят изявления срещу правата на 
малцинствата, е наложително публичните и частните институции, занимаващи се със 
защита срещу дискриминация, да предприемат действия. Въпреки това, тези институции 
често са изправени пред много предизвикателства в подкрепата на правата на 
малцинствата, тъй като техните членове и доброволци са обект на нарушаване на 
правата на човека, както и на собствеността им. Нарушенията най-често са насочени или 
към самите защитници на правата на човека, или към организациите и механизмите, 
чрез които работят. Понякога нарушенията могат да бъдат насочени към членове на 
семействата на защитниците, като средство за упражняване на натиск върху защитника. 
Например, жените и защитниците на правата на ЛГБТИ могат да се сблъскат с рискове, 
които са специфични за пола и изискват особено внимание. 

Пример за нарушаване на собствеността и правата на човека беше скорошна атака срещу 
офиса и ЛГБТИ читалище "Rainbow Hub" в София, България, която беше нападната 
вандалски по време на събиране на транс общността в края на октомври 2021 г. 
Читалището беше разрушено , оборудването и мебелите му са разбити, а координаторът 
на групата е ударен в лицето. Най-лошото беше, че атаката беше организирана от лидера 
на ултранационалистическа политическа партия, който се кандидатира за президент, 
известен със своите ЛГБТИ-фобични действия и изявления.  
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За щастие, посолствата на Съединените щати, Австралия, Белгия, Канада, Дания, 
Франция, Ирландия, Холандия, Португалия, Испания и Обединеното кралство заявиха в 
съвместно изявление, че атаката срещу Rainbow Hub е била „безсмислена“, добавяйки 
че „ категорично осъждат акта ”и подкрепят общността след инцидента през октомври. 
След това членовете на центъра също призоваха за включване на българските 
институции за разследване, разрешаване на случая и санкциониране на нападателите. 
Наскоро Rainbow Hub внесе в парламента подписана от 8000 души петиция с искане за 
криминализиране на престъпленията от омраза, тъй като в момента те не са включени в 
българския Наказателен кодекс и съдилищата ги третират като хулигански прояви. Освен 
това България отказа да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за 
предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие, по-известна като 
Истанбулската конвенция, под предлог, че ще отвори пътя за легализиране на 
хомосексуалните бракове. Конституционният съд на страната обяви Истанбулската 
конвенция за противоконституционна. 

За съжаление, насилствените заплахи срещу защитниците на правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и транссексуалните често не се приемат сериозно от полицията 
и не винаги се разследват правилно. Правото на мирни събрания също често се отказва 
на защитници, работещи по въпросите на лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните или, алтернативно, полицията не осигурява адекватна защита за 
такива демонстрации, когато се провеждат. Все пак много държави не признават 
работещите по въпросите на ЛГБТИ като защитници на правата на човека, а НПО, които 
се застъпват в тази област, са изправени пред много предизвикателства, без да 
получават подкрепата на публичните власти. Има много случаи на ЛГБТИ маршове на 
гордостта, които са били забранени, а конференциите за решаване на тези проблеми са 
затворени пред лицето на заплахите от екстремисти. В някои случаи полицията е 
защитавала насилствените екстремисти за сметка на мирните ЛГБТИ участници. 

При този негативен сценарий държавите трябва да признаят своята отговорност за 

справяне с нарушенията на правата на човека въз основа на сексуалната ориентация и 

полова идентичност и да приемат тези въпроси в рамките на международната рамка за 

правата на човека. Ако това не се случи, Съветът на Европа и неговите създадени 

независими органи, отговарящи за наблюдението на стандартите на ЕС, трябва не само 

да предоставят препоръки на своите държави-членки, но и трябва да предприемат 

съответните мерки, ако резултатите не бъдат постигнати или промените са не е 

достатъчно, за да се оплакват от това, което е поискано от тях. Освен това, програми за 

защита и фокусни точки трябва да бъдат създадени в рамките на правителствата и други 

институции със специфична осведоменост и образователни програми относно 

специфичните нужди на защитниците на ЛГБТИ, както и механизми за спешно реагиране 

и финансиране трябва да бъдат на разположение на лицата, изправени пред неотложен 

риск. 

Въпреки че говорихме за защитниците на ЛГБТИ, трябва да се подчертае, че ситуацията 
с другите защитници на правата на човека е доста подобна. Те често могат да изпитват 
едни и същи заплахи и да се сблъскват със същите предизвикателства. Следователно 
трябва да се вземат подходящи мерки за защита на всички защитници на правата на  
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човека. Националните институции за правата на човека и основните организации за 
правата на човека трябва да интегрират по-добре въпросите на малцинствата в своите 
мандати и дейности, както и полицията трябва да бъде обучена за задължението си да 
защитава всички хора, независимо от тяхната раса, пол, националност, етническа 
принадлежност, език, религия или друг статус. Съветът на Европа и всички други 
съответни публични органи трябва да гарантират, че престъпленията от омраза и 
насилствените атаки се осъждат от държавите-членки и за намаляване на негативните 
настроения и изключването на малцинствата в страните. Има нужда от спешни стъпки за 
защита на малцинствата срещу подобни атаки и осигуряване на достъп до правосъдие, 
както и лидерите на държавите трябва да изпращат незабавни, силни, публични и 
последователни съобщения, че насилствените престъпления, които изглежда са 
мотивирани от предразсъдъци и нетолерантност, ще бъдат разследвани щателно и 
преследвани в пълна степен от закона. За тази цел правителствата трябва да гарантират, 
че полицията и следователите — като първи реагиращи в случаи на насилствени 
престъпления — са специално инструктирани и разполагат с необходимите процедури, 
ресурси и обучение за идентифициране, разследване и регистриране на мотиви за 
пристрастия пред съда, както и че прокурорите са били обучени да представят 
доказателства за мотиви за пристрастия и да прилагат законовите мерки, необходими 
за преследване на престъпления от омраза. Само когато има сътрудничество и открит 
диалог между правителства, други официални органи и групи на гражданското 
общество, има реална възможност за страните да се борят с насилствените 
престъпления от омраза и да гарантират, че правата на малцинствата се зачитат напълно  
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VI. Заключение 

Както беше казано преди, имаше огромна миграционна вълна поради войни, 
политически и икономически причини. В допълнение към това пандемията на COVID-19 
изолира и маргинализира общности и подчерта спешната необходимост от по-
ефективен и всеобхватен политически отговор на национално и европейско ниво. Вече 
има някои положителни въздействия върху човешките права на малцинствата. 
Например, през 2019 г. Испания беше наградена с наградата Global Equality Champion от 
Фондация Human Rights Campaign Foundation за нейното лидерство в утвърждаването на 
правата на LGBTQ общността. В Балтийския регион ръководството за човешките права 
стартира през март 2016 г. Това е онлайн информационен и образователен ресурс и 
инструмент за самопомощ. Предлага помощ за разбиране на човешките права в 
различни ситуации. 

Но има още много работа за вършене, за да се постигнат по-добри политики за 
малцинствата. Има някои дейности, които хората трябва да извършват, за да помогнат. 
Например, доброволно дарение на глобални организации, избирайте справедлива 
търговия и етично направени подаръци, се изправяте срещу дискриминацията и много 
други. За по-голямо въздействие е най-добре да се запознаете с обществените политики 
и как да повлияете на политиците. За подобряване на въпросите, свързани с правата на 
човека, трябва да има подобрения в политиките. Препоръчваме за по-добра 
осведоменост сред децата и младите хора образованието по правата на човека да бъде 
включено в училищните програми. Също така препоръчваме законите и политиките да 
подкрепят и/или предоставят консултации и образователна намеса за малцинствата, 
които се занимават с дискриминация и разбира се за други лица, чиито човешки права 
са били нарушени. Освен това препоръчваме законите и политиките да гарантират, че 
икономическите, социалните и културните права могат да бъдат законно заявени и 
арбитражни.  

И накрая, бихме искали политиците в ЕС да се опитат да бъдат по-твърди и непреклонни 
и да се налагат строги санкции срещу нарушения на правата на човека. 
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