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Овластяване на общности в Европа

IN
EUROPE
(ECE)
Изследване
„Дай ми глас“
(Give Me Voice research)
UROPE
Семинар „Бъди(ECE)
промяната“ (Be the Change workshop)
Работилници “Аз-Ти-Ние” (Me-You-We workshops)

Финална конференция (Exit/Entrance conference)
Проектът е ръководен от Британски съвет в Полша. Осъществява се заедно с
граждански организации в Полша, Румъния, Унгария , Хърватия, България,
Чехия и Словакия.
https://www.britishcouncil.pl/en/empowering-communities-europe
Empowering Communities in Europe (ECE) project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
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Изследването в България
3 фокус групи
• Белене (24 юни 2017 г.)
• Харманли (29 юни 2017 г.)

• София (8 юли 2017 г.)
Целева група: млади хора, 18-33 год. с позитивни, негативни,
неутрални нагласи към приема на бежанци

Empowering Communities in Europe (ECE) project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
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Тематични фокуси на изследването
• Опит с бежанци и други мигранти/отношение към бежанците
• Аргументи срещу приема на бежанци
• Източници на информация
• Нагласи към речта на омразата и насилие спрямо бежанците
• Отговор на пробежански аргументи
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Опит с бежанци и други мигранти
Видими/невидими
Белене

• „Затворен град“
• Предишен и настоящ опит с видими (кубинци, виетнамци) и невидими (руснаци,
украинци) чужденци.

• Бежанците са навсякъде.
Харманли • Различия между различните групи бежанци.

София

• Концентрирани около Лъвов мост.
• Ролята на медиите.
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„Видими са доста, не защото са много, а защото хората не са
свикнали с тях, и като видят един-двама в съзнанието им те са
стотици, затова са видими и защото са по-различни от нас, аз
съм виждал да играят волейбол на тротоара на Лъвов мост,
което не е нормално за нашата среда, затова са видими и
затова ги забелязваме, и затова реагираме спрямо тях.
Въпросът е друг, ако не се говореше по медиите, дали някой
щеше да обърне чак такова внимание, може би самото
постоянно публично говорене по темата кара хората да бъдат
много по-бдителни и да забелязват това, което не биха
забелязали иначе“ (София).
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• „Това, че реално ние не ги виждаме, не значи че нямаме
усещането, че са навсякъде около нас, което се създава по
различни изкуствени начини много често, дали ще са медии,
дали ще е предизборна, под някаква форма, агитация, като
всяване на страх, имаме си нуждата от някаква зло, срещу
което да се обединяваме, срещу което да се фокусираме наймалкото на някакви моменти, но реално погледнато чисто и
като статистика, това, което се случва в България и в Европа,
нивото на бежанците, не е на такова ниво, на което да се
каже, че това е проблем“ (София).
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Белене

Харманли

София

Атентатите в много
европейски градове

Брой бежанци

Войнствена култура,
различно разбиране за
живота

Ще последват други

Страх от неизвестното Различна култура

Икономическа
несигурност

Различна култура

Социална
несправедливост

Атентатите в много
европейски градове

Различна религия

Социална
несправедливост

Целенасочена
политика на
ислямизация
Страх от неизвестното

Социална
несправедливост
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Източници на информация
„Лични наблюдения на
обществените места,
това е“. (Харманли)

Харманли

Белене
„Много е важно да кажа,
че на никоя от тях не
вярвам, всичко минава през
изключително голямо
сито на хора, на които
вярвам, например
професор Дичев.“ (София)

Местни:
Sacar News

novinite.bg
vesti.bg
profit.bg

Не чета БГ
медии

ФБ
Беленчани

Всичко,
Арт, ФБ

София

„То се знае, има ли я в
групата, не се проверява,
направо се почва скандалът.
Вярно-невярно почваш да го
нищиш.
Лесно се пишат мнения там,
по-трудно е да си го изразиш
директно“. (Белене)
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• „Аз основно Дневник и Капитал чета за ежедневни новини, но
когато имам повече време гледам да преглеждам всичко, под всичко
имам предвид и Пик, и Блиц, защото аз смятам, че е важно да се
видят различните крайности, Оффнюз също, също така много
обичам да чета Маргиналия, не защото ги харесвам, а защото ми е
интересно да видя докъде ще стигнат и какво ще напишат. Обичам
да чета и десни, например Екип, сега Мисъл започнаха, защото се
вижда друга гледна точка, въобще, според мен, не трябва да си
поставяме ограничения, разбира се, доста критично подхождам,
смятам че, всяка медия представя, освен, като говорим за
националните, които се опитват да балансират, те крайните
представят крайните точки“. (София)
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• „Български медии не чета изобщо, Капитал, но изцяло бизнес
рилейтит топикс, но иначе всичко друго The Daily Mail, аз много
харесвам The Daily Mail, заради развлекателния характер,
комичен, иначе The Еconomist, Politico, Russia Today, всичко,
облъчвам се с всичко“. (София)
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Протестът в Белене
• „В медиите го изкараха, че бил голям протест, в действителност бяха 20
човека, от които десет бяха партията, нали, подкрепени от още там
двама-трима“.
• „Беше организиран чрез фейсбук, на деня, сутринта казаха вечерта в 19ч30
пред общината“.
• „И аз разбрах от новините, че е имало протест“.
• „Осъждаха действията на отчето, че така не бива, да си ходят“.
• „Да, всичко се случи без знанието на хората, и без да могат да участват,
всичко се случи тихомълком“.
• „И откъде накъде ще им дават на тях пари, като ние тука се трудим, ходим
на работа и не можем да изкараме дори и половината от това, което ще им
дават на тях. И се получават едни конфликти как едни тук ще взимат
пари, а други няма да взимат пари“.
• „Има хора, които си търсят работа с години тука и в крайна сметка пак
заминават за чужбина“.
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• „Аз съм си мислила, все пак тези хора са добро семейство, как
ги изгонихме. От човешка гледна точка е лошо това“.
• „Замислете се, никой не знае какво стана с тези бежанци“.
• „Те бягат от война, те бягат от най-страшното, идват тука,
тука хората са негативно настроени и те ги гонят, така че
положението не е приятно. Няма как да е приятно“.
• „Не дай си Боже да ни се случи и на нас“.
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Предизвикателства в Харманли
• „Малък град като нашия трябва да са по-разпределени, примерно,
ако има една група със сирийци тука, афганистанците някъде
другаде, не да ги събират, защото проблемите, когато стават в
лагера, те изобщо не се обичат. Двете култури, Сирия и
Афганистан, те изобщо не се обичат“.
• „Семейните афганистанци и при тях има доста читави, защото са
семейства, но буквално при сингалите, там е някакъв ад при тях,
палят, …по-добре да не влизаш там, друг свят“.
• „Хората в града сирийците донякъде не ги нападат толкова, обаче
афганистанците не ги искат. Като чуят афганистанец… има доста
сирийци, които на квартири живеят, тука в града, и тези, които
работят, и други имат магазини. Явно свикнаха с тях“.
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Предизвикателства в София
• „Хората не са много доволни от живота си и когато видят
някой, който е по-слаб, защото бежанецът, то е ясно, че той
не идва тука, за да прави конфликти, защото той, в 99 % от
случаите, идва да престои един-два дни, докато го прекарат
през границата, той няма интерес да влиза в конфликти,
защото тогава няма да замине“.
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• „Чисто икономическият фактор, от гледна точка на това, че много
хора примерно хората работят, за да изкарват пари, плащат
данъци, има хора, които живеят с много малко пари на ден, по
телевизията, когато се казва, че един бежанец струва 1300 лв., а
един човек като чуе, че има 5 лв. в джоба за цял ден и като ги види
бежанците на дюнерджийницата на Лъвов мост и първосигнално
най-вероятно му иде да се разправя, и повечето хора нямат смелост
да отидат да се разправят лично, но си го говорят помежду си, това
е тяхно право, аз не бих го квалифицирал като агресия, защото
тяхно право е да не харесват някого, стига да не отидат да го бият,
а въпросът е, че от дума на дума, от човек на човек, това вече става
една общонационална характеристика и примерно аз, доста
пътувам, последния месец обиколих цялата страна няколко пъти и
ми се случва да отида във Варна или някакви варненски села, където
няма бежанци, няма цигани, няма турци, няма никой, хората живеят
там, работят си, оцеляват и отидеш при него, питаш го как е, и
той започва да ти обяснява край, държавата свърши, ордите те,
ордите им викат, ордите ни заляха“.
16

Пробежански аргументи
• „Аз смятам, че всеки търси сигурност по някакъв начин. Всеки заслужава да е
сигурен, да е защитен по някакъв начин“. (Белене)
• „Ами, аз се замислих, че човек, като навлезе сред тях, може би си променя малко
мисленето. Защото всичко, което чух до момента, по-скоро беше, като градски
легенди. Повечето хора в града може би не са се сблъсквали с това нещо, но може
би са чули от познат, от приятел, от брат, сестра и се разнасят тези неща из
града, защото от устата на повечето хора звучи по един и същи начин, а пък
това е някакси най-отвънка, а като навлезеш вътре в нещата, като опознаеш
един, двама, 5, 10 човека от тези хора, далеч съм от мисълта, че всички са много
добри, перфектни, идват тука, искат да работят хората, но видите ли сега,
ние тука ще ги гледаме, ще ги издържаме, обаче, не знам, аз защото съм се
сблъсквала с тях, по-различно ми е мнението“. (Харманли)
• „Общо взето всеки прави пари от тях, кой както може ги дои. Едни правят –
брак за 4-5 хиляди евро, други им продават адреси. Сега това е много нашумяло и
не е незаконно, защото май не ги търсят“. (Харманли)
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• „Има хора, които защитават въобще бежанците, при всеки случай, дори,
когато не трябва да бъдат защитавани, някакви частни казуси.
Проблемът е, че тези хора, които са ЗА приемането на бежанците, те са
много крайни обикновено и това отблъсква хората, те не дават някакво
предложение, което е реално обосновано, а те просто казват, че трябва
да ги приемем тези хора, само че, първо, ние не можем да приемем всички,
второ, да приемем някакви хора без да знаем какво ще правим после с тях
също е несериозно и затова тези хора, които говорят като Дичев, че
трябва да приемем бежанците и говорят за солидарност, не трябва да
забравяме, че тези хора, отново ще се опра на Дичев, като контратеза,
те дразнят другата част, те говорят как трябва да приемем бежанците
и в същото време те говорят как сме расисти, националисти и всякакви
други неприятни определения и те всъщност правят точно обратното,
вместо да се опитат да привлекат вниманието на човека, който е с
предразсъдъци към бежанците и да се замислят, дали могат да им
помогнат, реагират крайно отрицателно, когато чете такива неща, и
затова в голяма степен, според мен, за това че в България има толкова
много негативно мнение за бежанците носят хората, които защитават
бежанците, защото голяма част от тях просто са много крайни и
говорят неадекватни неща“.
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• „Това, което те прави по-толерантен е ти самият да
разграничиш между някаква хомогенна маса, която съществува
до голяма степен в съзнанието ти и това, че тази маса е
изградена от индивиди, което става чрез това, ти самият да
се отвориш към тия хора, а не да четеш големи количества
информация по темата Х, което също и изяснява, защо има и
голяма вълна от нетолерантност и на млади хора с
образование, защото образованието не е фактор само по себе
си“. (София)
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Предложения на базата на
гласовете
• Общите и специфични страхове да бъдат разгледани, разбрани и
адресирани, първо на местно ниво.
• Лични срещи, индивидуален подход, лични истории, повече емпатия.
• Осъзнатост и прагматичен подход: „не можем да се помогне на
всички“ (София).
• Да се създаде среда, така че тези, които искат да допринесат, да имат
възможност да го направят.
• Всяка страна да бъде готова да се отвори и да се откаже от нещо от
своята култура/религия.
• „За мен интеграцията започва от децата, децата събират и
големите впоследствие“. (Харманли)
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Семинар „Бъди промяната“ (Be the Change workshop)
Хърватия, 15-20 Октомври 2017 г.
Empowering Communities in Europe (ECE) project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
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