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Какви мерки съществуват за гарантиране на дългосрочната 
интеграция на бежанците и мигрантите в Европа? 
31/03/2020  Автори: редакционен екип на Европейския уеб сайт за интеграция (EWSI) 

Въведение 
 
Неочакваният голям приток от хора, търсещи международна закрила в Европа през периода 
2014 -2016 г., доведе до приемането на мерки от много държави за интеграцията на 
търсещите убежище и на бенефициентите на международна закрила. При тези извънредни 
обстоятелства мерките за интеграция бяха насочени предимно към задоволяване на 
основните потребности на мигрантите в една непозната среда, а именно изучаване на езика 
и намиране на работа.  
 
Изминаха вече няколко години от т. нар. „криза” и за много от хората, пристигнали през 
този период, Европа стана техен постоянен дом. Ето защо е време да се направи оценка 
дали страните - членки на ЕС планират и прилагат мерки в подкрепа на дългосрочната 
интеграция на бенефициентите на международна закрила и други мигрантски групи. С 
други думи, успяха ли страните да не гледат на интеграцията само като средство за 
задоволяване на основните потребности на новодошлите, а като на инструмент за пълното 
социално и икономическо включване на всички свои жители?  
 
С настоящия анализ Европейският уебсайт за интеграция изследва дали страните - членки 
на ЕС и Обединеното кралство прилагат политики и мерки в различни области на живота с 
цел насърчаване на дългосрочната интеграция на бенефициентите на международна 
закрила и други граждани на трети страни. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_apr2016_synthesis_report_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/beneficiary-international-protection_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/beneficiary-international-protection_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/third-country-national_en
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 Основни заключения 
 

 Почти всички страни на ЕС имат стратегическа рамка за интеграция на  бенефициентите на 
международна закрила и гражданите на трети страни, но малко от тях извършват системна 
оценка на резултатите от интеграцията.  

 Националните държавни органи признават важността от подкрепата на езиковото 
обучение, но в много страни се наблюдава отпадане на подкрепата за средни и напреднали 
езикови курсове.  

 Бежанците и другите мигранти обикновено имат достъп до общите обществени услуги по 
заетостта, но услуги и възможности за професионално обучение, съобразени с нуждите на 
мигрантите, липсват. 

 Подкрепата за нуждите на децата мигранти от образование е недостатъчна, липсва и 
системна подкрепа за достъп до висше образование. 

 Достъпът до здравни грижи и жилищно настаняване изисква повече внимание от страна 
на съответните институции.  

 Всички държави от ЕС са приели антидискриминационни закони, които забраняват 
дискриминацията в контекста на заетостта на основата на раса, националност и/или 
етническа принадлежност, но в много страни прилагането на тези закони е 
незадоволително.  

 Като цяло, няма голяма разлика между бенефициенти на международна закрила, като 
подгрупа, и по-голямата група от граждани на трети страни по отношение на наличието на 
дългосрочни мерки за тяхната интеграция.  

 
Методология 
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Редакционният екип на EWSI  изследва редица показатели на дългосрочната интеграция 
във всички държави от ЕС и Обединеното кралство. Индикаторите разглеждаха наличието 
на конкретни политики и мерки в следните области: 
 

За всеки индикатор редакционният екип провери дали съответните политики или мерки са 
приложими по принцип за граждани на трети страни, както и конкретно за бенефициенти 
на международна закрила. Изследването обхваща политиките и мерките за интеграция на 
мигранти към края на декември 2019 г. 
 
Подробности за методологията и допълнителни бележки за отделни държави можете да 
намерите на английски тук. 
 

Национални стратегически рамки за интеграция 
 
Почти всички изследвани страни имат една или повече стратегии за интеграция, 
обхващащи обикновено граждани на трети страни и/или бенефициенти на 
международна закрила, а над една трета от страните предвиждат разпоредби, конкретно 
съобразени с определени групи, като жени и момичета мигранти, непридружени 
непълнолетни лица, ЛГБТИ лица, търсещи закрила, деца на мигранти и младежи мигранти.  
Въпреки това много малък брой от страните са отделили специално внимание на тези групи 
в националните си стратегии за интеграция. В цяла Европа интеграцията на бенефициентите 
на международна закрила често е включена в стратегии, обхващащи всички граждани на 
трети страни.    
 
Над половината от националните стратегии изрично определят отговорноста към 
интеграция на заинтересованите страни, включително местните и регионалните власти, 
гражданското общество и социалните партньори. Въпреки нарастващото признание и 
акцент върху факта, че интеграцията се осъществява на местно ниво, много от националните 
стратегии все още не са отразили тази промяна в мисленето. 
 
В повечето страни оценката на стратегиите за интеграция не е редовна практика. По-
малко от половината страни разполагат с редовен механизъм за наблюдение на 
резултатите от интеграцията, а още по-малко прилагат метода на многократни наблюдения 
за проследяване на резултатите във времето. Повечето държави не се консултират със 
заинтересованите страни - гражданското общество, анализаторите, местните власти и др. - 
при разработването на стратегиите за интеграция.  
 

Езиково обучение 
 
Отчитайки важността на владеенето на езика в процеса на интеграцията, повечето страни 
осигуряват безплатни или субсидирани езикови курсове за начинаещи. Предлагането на 
курсове  чувствително намалява при по-високите нива на владеене на езика и често липсва 
подкрепа за езиковото обучение след първоначалния период на интеграция.  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/about
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/third-country-national_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/beneficiary-international-protection_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/beneficiary-international-protection_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/methodology---what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-integration-of-migrants-and-refugees-in-europe
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees
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Това показва, че фокусът е все още върху ранните етапи на интеграция. Като се има предвид 
постоянната ниска степен на заетост сред мигрантите, политиците трябва да обърнат по-
голямо внимание на ограниченото наличие на курсове за по-високи нива на компетентност, 
а така също и на отпадането на подкрепата за мигранти, живели няколко или повече години 
в една страна. Нещо повече, по-малко от половината от страните предлагат субсидирани 
езикови курсове за професионално обучение и квалификация.  
 

 
 
Видовете курсове (напр. за различни нива на владеене), достъпни за бенефициентите на 
международна закрила, не се различават съществено от тези, предлагани на другите 
граждани на трети страни. По-вероятно е курсовете за бенефициентите на международна 
закрила да се ограничават до етапа на ориентация или фиксиран период след етапа на 
ориентация, главно защото е по-вероятно бенефициентите на международна закрила да 
бъдат включени в структурирани, задължителни интеграционни програми, които определят 
тeзи срокове. Около половината от страните предлагат курсове в гъвкав формат - например 
вечерни курсове, съобразени с работното време, или курсове, които осигуряват и дневни 
грижи за децата.    
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Добри практики в езиковото обучение 
 
В допълнение към учебните езикови курсове, достъпни на национално ниво по 
програмата „Португалски за всички", Португалия  разработи и онлайн платформа 
за изучаване на езици, която включва 24 тематични модула за обучение с аудио, 
видео и текстови приложения. Въпреки че онлайн курсовете не могат да заместят 
присъственото обучение, онлайн платформите служат като полезно допълнение 
към обучението в клас и достигат до хора, които живеят в отдалечени райони, 
работят по различен график, или желаят да напреднат с материала по-бързо.  
 

  

 

Заетост и професионално образование 
 
Подкрепа и продължителност на професионалното обучение 
 
Почти всички страни предоставят на бежанците и гражданите на трети страни частичен или 
пълен достъп до основните услуги за намиране на работа, а така също и достъп до техните 
институции по заетостта, които играят важна роля в подкрепа на интеграцията. Достъпът до 
специални курсове за оценка и валидиране на умения и квалификации в страните от ЕС 
обаче е силно ограничен. Като цяло, мерките за насърчаване на заетостта е по-вероятно да 
бъдат насочени конкретно към бенефициентите на международна закрила, отколкото да 
бъдат предлагани на граждани на трети страни.  
 
В повечето страни, за бенефициентите на международна закрила е осигурен, до известна 
степен, достъп до публично финансирано професионално обучение. Мигрантското 
предприемачество все по-често е предмет на проучване, но малък брой от страните работят 
по активирането на това предприемачество като средство за постигане на икономическа и 
социална интеграция.  
 
Антидискриминация в контекста на заетостта 
 
Малък брой страни оказват публична подкрепа на неправителствените и други 
организации, свързани със заетостта, като например профсъюзите, които се грижат за 
жертвите на дискриминация на трудовия пазар. В тази връзка, само някои страни полагат 
системни усилия, насочени към работодателите от частния сектор, за да ги информират 
за правата на чуждестранните граждани. 
 

https://www.acm.gov.pt/-/oferta-formativa-do-programa-ppt-portugues-para-todos
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/online-platform-to-learn-portuguese-now-accessible-for-spanish-speakers
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/online-platform-to-learn-portuguese-now-accessible-for-spanish-speakers
https://ec.europa.eu/migrant-integration/tag/topic/entrepreneurship/librarydoc?page=1
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-for-the-promotion-of-immigrant-entrepreneurship-pei
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Образование 
 
Насоки и подкрепа за ученици и родители в училищното образование 
 
Тъй като образователните политики често се определят на регионално или местно ниво, а 
дейностите зависят от инициативите на отделните училища, трудно е да се оцени наличието 
на мерки за интеграция в системата на образованието. Почти всички страни осигуряват 
подкрепа за езиковото обучение на децата мигранти или децата на мигранти, въпреки че 
почти в половината от страните училищата предоставят езикова подкрепа само за 
ограничен период. 
 
Други форми на подкрепа като помощ с домашната работа или съвети към родителите за 
това как работи образователната система също са важни за дългосрочните резултати от 
образованието. Но като цяло тези други форми на подкрепа за деца мигранти в училищата 
не са систематични – нито в различните страни, нито в рамките на страните, които 
предлагат някаква форма на подкрепа. Особено ниска е подкрепата към родителите 
мигранти да се включат в обучението на децата си, въпреки важната роля, която участието 
на родителите може да играе не само в успеваемостта на децата в училище, но и в 
дългосрочната им социална адаптация. 
 
 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?advanced=1&search=&advtype=intpract&advContentLang=all&advTopic=F8951DAF-A34D-2ACE-6B6C2648023A22A9
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41727&filter=all
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Добри практики в образованието 
 
Един от начините за намаляване на дистанцията между училищата и родителите 
мигранти е организирането  на доброволни и платени наставници на родителите в  
училищата. Например област Хейлброн, Германия, намира хора, говорещи немски 
и поне още един език, които да запознаят родителите мигранти с училищната 
система. Местните власи изпращат наставниците в училища и детски градини, 
които изявяват интерес, като местната власт компенсира разходите им.  

  

  

 
Висше образование 
 
Подкрепата за достъп на мигрантите до висше образование е ограничена. Отчитат се само 
случайни целеви мерки за насърчаване на достъпа до висше образование. Усилията за 
привличане на бежанци и лица, търсещи закрила, обикновено зависят от инициативата на 
отделните висши учебни институти. Например няколко белгийски университета 
организират информационни бюра, изготвят брошури и предприемат други действия за 
подпомагане на бежанците да продължат образованието си.  
 
Като изключим промотирането на висшите учебни заведения като международни, на 
практика не съществуват систематични усилията за насърчаване на гражданите на трети 
страни (различни от бенефициентите на международна закрила) да продължат 
образованието си във висши учебни заведения. Така възрастните граждани на трети страни, 
пристигнали с цел работа, събиране на семействата и т.н., е малко вероятно да повишат 
образователната си квалификация. 
 
Като се има предвид упоритата безработица сред мигрантите и затрудненията с 
признаването на чуждестранни квалификации, институциите трябва да признаят, че 
насърчаването на достъпа до висше образование ще помогне за разрешаването на 
проблемите, свързани с несъответствията на степените на квалификация и умения, 
афектиращи кариерното развитие на мигрантите. 
 
Отбелязва се пълната липса на систематични мерки за привличане и включване на мигранти 
в преподавателския състав. Като цяло в ЕС студентите с миграционен произход  се 
представят по-лошо в сравнение с местните си връстници. Има доказателства, че 
разнообразието на преподавателския състав може да помогне за подобряването на 
образователните и социалните резултати на студентите от малцинствен произход. Но 
докато многообразието на обучаващите се в ЕС нараства, преподавателите с мигрантски 
произход са недостатъчно представени.  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/goodpractice/tailored-integration-process-for-migrant-children-and-their-parents-in-the-education-system
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/belgian-universities-act-to-help-refugees
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/over-education-of-migrants-evidence-from-the-eu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ_KXjsKToAhWKyaQKHcJFA8YQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D16623%26langId%3Den&usg=AOvVaw1Qcf789tF-VuP4HcLFRuPz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ_KXjsKToAhWKyaQKHcJFA8YQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D16623%26langId%3Den&usg=AOvVaw1Qcf789tF-VuP4HcLFRuPz
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/educational-outcomes-and-immigrant-background
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/educational-outcomes-and-immigrant-background
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/ec-study-on-diversity-in-teaching-profession
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/ec-study-on-diversity-in-teaching-profession
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Добри практики във висшето образование 
 
Инициативата за отворено обучение (OLive), създадена от Централноевропейския 
университет и прилагана в няколко европейски страни в партньорство с други 
университети, предлага образователни програми за редовно или задочно 
обучение, предназначени да помогнат на бежанците да получат висше 
образование. В допълнение към академичните умения и компетентност, OLive  
набляга на развитието на езиковите умения, необходими в  академичната среда.  
За да допълни академичната подготовка, OLive също така помага на студентите 
бежанци да развият застъпнически и кариерни умения.  
  

  

  

 
 
Здравеопазване 
 
От гледна точка на интеграцията, здравеопазването е сфера,  изискваща повече 
внимание. Междукултурната компетентност в системите за здравеопазване все по-често се 
признава като основен елемент за адекватното осигуряване на здравни грижи. В повечето 
страни мигрантите имат право на преводачески или посреднически услуги (включително по 
телефона или чрез видео), но фактически тези видове услуги са широко достъпни само в 
няколко страни. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/open-learning-initiative-weekend-program-at-central-european-university
file:///D:/Users/paolampg/Desktop/essential%20element%20of%20adequate%20healthcare%20provision
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По-малко от половината страни са включили в своите национални системи по 
здравеопазване стандарти и насоки за предоставяне на компетентни услуги, чувствителни 
към многообразието. Още по-редки са грижите за психичното здраве, както и грижите за 
възрастните хора. Липсата на насоки при грижите за възрастните хора най-вероятно 
показва, че правителствата  се фокусират върху трудоспособните, по-млади мигранти, и 
не мислят за нуждите възрастните.  
 
Има само малка разлика в наличието на изследваните мерки за здравно обслужване на 
бенефициентите на международна закрила в сравнение с тези за гражданите на трети 
страни. Това е особено изненадващо в контекста на психичното здравеопазване, като се 
има предвид преобладаването на травматични преживявания сред бенефициентите на 
международна закрила. Дори в страни, които ясно признават необходимостта от 
финансиране и подпомагане на психичното здраве на бежанците като например Швеция 
бежанците и търсещите закрила все още срещат затруднен достъп до тези грижи.  
 

 
 
Жилищно настаняване 
 
Подобно на здравеопазването, жилищното настаняване също изисква повече внимание с 
оглед на значението му за дългосрочната интеграция на мигрантите. Тъй като жилищната 
политика често е децентрализирана, наличието на жилищни субсидии или социални 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/soutien-aux-personnes-agees-immigrees-recueil-de-bonnes-pratiques?lang=en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?advanced=1&search=&advtype=intpract&advContentLang=all&advTheme=F89518C5-0069-47B9-FCAB676373FD44F1
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/sweden-government-funds-initiatives-to-improve-mental-health-of-newcomers
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/sweden-government-funds-initiatives-to-improve-mental-health-of-newcomers
https://www.msf.org/sites/msf.org/files/2018-06/1._msf_report_life_in_limbo_web_eng.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?advanced=1&search=&advtype=news&advContentLang=all&advTheme=F8951343-FCA1-1A32-62AC603C6F55FEFD
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жилища може да варира значително в дадена държава, дори в даден регион. Мигрантите 
могат да имат достъп до обезщетения за жилища при сходни или равни условия с местните 
граждани, но условията на пазара са значителна пречка за намирането на подходящо 
жилище, като това особено се наблюдава в Нидерландия, Люксембург и Испания.  
 
В повечето страни експертни неправителствени организации (НПО) получават публична 
подкрепа, с която подпомагат бенефициентите на международна закрила да получат 
достъп до жилища (включително и с предоставяне на правни съвети). Гражданите на трети 
страни получават по-малка подкрепа в сравнение с  бенефициентите на международна 
закрила, главно защото бежанците получават жилищни консултации като част от 
програмите, подпомагащи прехода от приемателните центрове към самостоятелни жилища 
след официалното признаване на статут.  

 
Дискриминацията оказва особено голямо влияние върху достъпа до жилища и условията 
за мигрантите и бежанците дори когато правителствата предоставят субсидии и други 
помощи. В малко по-малко от половината държави съществуват публично подпомагани, 
експертни НПО, които оказват помощ на жертвите на дискриминация на жилищния пазар, 
а властите рядко информират бизнеса за жилищните права на чуждестранните граждани. 
 
В страните с малък жилищен пазар, дискриминацията засилва проблемите с достъпа до  
жилище и вреди на процеса на интеграция. И тъй като лошите условия на пазара на жилища 
не се разрешават бързо и лесно, тези проблеми засягат не само мигрантите и бежанците в 
първоначалната фаза на интеграция, но и представляват тежест и бариера в продължение 
на много години след пристигането им.  
 

  

  
Добри практики в жилищното настаняване 
 
Много градове и региони имат дълги списъци от чакащи за социални жилища, както 
и високи наеми на частния пазар. Пилотният проект в Полша Welcome Home се 
опитва да облекчи тежестта от високите наеми на частния пазар. Организацията, 
която изпълнява проекта, подписва дългосрочни (2+ години ) договори с 
наемодатели на пазарни цени, а след това отдава апартаментите под наем под 
пазарните цени на бежански семейства в риск. Докато живеят в тези апартаменти, 
семействата участват в специална програма за интеграция, която включва езиково 
обучение, подкрепа на пазара на труда, междукултурно наставничество и др. 
Семействата стават по-самостоятелни, а наемът постепенно се увеличава, докато 
стигне нивото на пазарните цени, които те вече могат да си позволят.    
  

  

 
 
 
 

file:///D:/Users/paolampg/Desktop/conditions%20of%20the%20housing%20market
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/urban-agenda-working-conference-on-migrant-reception-housing-report
file:///D:/Users/paolampg/Desktop/Welcome%20Home
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Антидискриминация 
 
Всички държави - членки на ЕС са приели антидискриминационни закони, прилагани в 
контекста на заетостта, които забраняват дискриминацията на основата както на раса, 
националност или етническа група, така и на базата на религиозна принадлежност или 
убеждения. Малко по-малък брой държави осигуряват правна защита срещу 
дискриминация в областта на образованието, достъпа до обществени блага и услуги 
(включително жилище) и достъпа до здравни грижи, а още по-малко страни осигуряват 
законово равенство от гледна точка на социална защита. Разминаването между тези 
области и тази на заетостта се дължи главно на това, че религията и убежденията в някои 
случаи не са изрично защитени. 

 
Във всички страни съществуват антидискриминационни органи, които представляват 
публични организации, чиято цел е да подпомагат жертвите на дискриминация, да 
наблюдават и докладват за случаи на дискриминация и да повишават осведомеността на 
обществото по отношение на техните права и равнопоставеност. В много от страните обаче 
тези органи не са в състояние да упражняват тези правомощия поради липса на ресурси. 
Нещо повече: гражданите на трети страни може да не са запознати с правата си и с това как 
да получат помощ – или да не са сигурни, или да се страхуват да потърсят помощ – така че 
жертвите на дискриминация често не се обръщат към тези органи или към други източници 
на подкрепа. Тъй като дискриминацията афектира личното и икономическо благополучие 
на мигрантите дълго след пристигането им в новата страна, липсата на осведоменост и 
прилагане на антидискриминационното законодателство може да окаже силно влияние 
върху дългосрочните резултати от интеграцията. 
 
Заключение 
 
Ако  институциите, определящи политиките, желаят да подкрепят дългосрочната 
интеграция на бежанците и мигрантите, то те трябва да обърнат повече внимание на 
осигуряването на достъп до редица специални мерки в подкрепа на интеграцията, както и 
достъп до основните системи за подкрепа в различните сфери. В общи линии мерките, 
свързани с езиковото обучение, заетостта и образованието все още са насочени към 
непосредствените нужди след пристигането, а  систематични мерки, свързани с грижата за 
здравето и намирането на жилище, са сравнително малко. 
 
Страните на ЕС като цяло са приели стратегически рамки за интеграция, както и правни 
рамки за борба с дискриминацията. Оценката на работата на тези рамки, както и ресурсите 
за прилагане на законите за борба с дискриминацията обаче трябва да бъдат засилени и 
превърнати в приоритет през идните години, а фокусът трябва да се насочи към 
дългосрочните резултати. 
 
 
Оригиналният текст на английски можете да намерите тук. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/tag/topic/anti-discrimination/librarydoc
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4763-equality-bodies-making-a-difference-pdf-707-kb
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/being-black-in-the-eu-second-european-union-minorities-and-discrimination-survey
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-integration-of-migrants-and-refugees-in-europe

